
 

 

 

 בגני יול"א תשפ"א חודש טבתתוכנית פדגוגית ל 

 

 

         *התוכנית נתונה לשינוי לפי שיקול דעת הצוות בגן.

 בהתאם לתכנית החודשית  לכל ילד נתן תי ית חוברת חודשית איש**

 חמישי  רביעי שלישי  שני ראשון

 24/12ט' טבת  23/12ח' טבת  22/12ז' טבת  21/12ו' טבת  20/12ה' טבת 

 מפגש בנושא: 
הבדלים בין סתיו 

שיר "תפילה  +   וחורף
 . לגשם" 

 
 

ציור תופעת  *יצירה  
סיפור  /חורף

בהמשכים לפי חוני  
 המעגל 

 מפגש בנושא: 
+תמונה  על  סיפור 

   ."תיבת נוח" 
שיר  שיחה והשמעת 

 . מאת יורם טהר לב
 

תיבת נח  *יצירה 
 אישית או קבוצתית

החיות   -המשךמפגש 
  מירה שנה והג -עולמנו ב

 . חיותמגוון העל 
סלט    –חברתי  משחק

 .ות חי
 

חיות הכנת   –*יצירה  
 מפלסטלינה. 

 

 מפגש בנושא: 
משחק  , שירי חורף

מושגי  פי  פנטומימה לב
 . חורף

 
 

ענני גשם מצמר   –*יצירה  
 גפן וגואש. 

 

 מפגש בנושא: 
 ,  'קשת בענן'תופעת 

מאת  "קשת בענן"    –שיר 
 לאה גולדברג  

 
 

קשת מחומרי   -*יצירה 
 יצירה שונים.

 

 31/12ט"ז טבת  30/12ט"ו טבת  29/12י"ד טבת  28/12י"ג טבת  27/12י"ב טבת 

 מפגש בנושא: 
 שירי חורף . 

  -"חוטים של חורף"
שיחה על מאפייני 

 . החורף
 

בגשם  שדה  –*יצירה  
 פלסטלינה  מיחוי –
 

 מפגש בנושא: 
פור " חוני המעגל "  יס

בשילוב אמצעי 
 המחשה והמחזה . 

 
 

   –גשם  –*יצירה  
 בצבעי מים 

 

 מפגש בנושא: 
 שירים וריקודי חורף . 

 
 
 
 

  –ענן   –*יצירה  
 נייר קימוטי באמצעות 

 

 מפגש בנושא: 
, מיון תמונות  ידות חורףח

 מדרש תמונה ,  חורף
 
 
 

 *יצירה חופשית 
 

 מפגש בנושא: 
"מה עושות החיות   -שיר

   כשהגשם יורד"
 מאת חיה שנהב 

 
 

 – בנושא *יצירה 
 "חיות בחורף" 

 

 7/1כ"ג טבת  6/1כ"ב טבת  5/1כ"א טבת  4/1טבת כ'  3/1י"ט טבת 

נושא   פתיחה מפגש 
חייו ח.נ. ביאליק –

 שיריו ופועלו
 
 
 
  -ית קבוצתיצירה *

 מכתב לביאליק 
 

   בנושאמפגש 
– ח.נ ביאליק 

,  "השועל  התרנגולים ו"
 -ות גפעילות בזו

 םהולכת חבר בעיניי
 
  -יצירה קבוצתית  *

לפי   הכנת כרזה 
 הסיפור

ח.נ.  נושא  מפגש 
   "נדנדה " –ביאליק 

פעילות  , שיתוף פעולה
 עה  בתנו

 
 

קן  -*יצירה חופשית
לציפור מחומרים 

 וחזרים ממ
 

ח.נ. ביאליק   נושא  מפגש 
שיחה    –  "עציץ פרחים" –

 חברות בנושא 
 
 
 
ציור עציץ בתוך   -יצירה  *

 מסגרת חלון 

ח.נ.  נושא גש  מפ  
הפרח  " –ביאליק 
   "לפרפר 

 
 
 
  יצירה פרפר ופרח   *

  14/1שבט   א' 13/1כ"ט טבת   12/1כ"ח טבת   11/1כ"ז טבת   10/1כ"ו טבת 

   -גש בנושאמפ
  - אליעזר בן יהודה

 על פועליו. הסבר 
השיר "אליעזר בן 

 -ירון לונדון /"יהודה
חריזה והכרת מילים  

 . חדשות
 
 ציור חופשי בגירים *
 
  

   -פגש בנושאמ
ר בן יהודה.  אליעז 

משחק על הקשר בין  
המילה לבין החפץ  
 אותו היא מתארת.  

 
 
 

  –שלי השם  –*יצירה  
בפלסטלינה/ דיבקיות /  

  פייטים וכד' 

   -פגש בנושאמ
   – אליעזר בן יהודה

 פנטומימה  בעילות פ
לפי מילותיו של אליעזר  

 בן יהודה. 
 
 
 

קולאז   – ית*יצירה חופש
  מגזרי עיתונים

 – מפגש בנושא  
  –אליעזר בן יהודה 

סיפור ילדותו  המחזת 
 חייו ו

 
 
 
 
משחק הזיכרון   -יצירה  *

הכנת  -אליעזר בן יהודה
עם מילותיו כרטיסיות  40

  המילים ציורי /

   –פגש בנושא  מ
"ככה זה    – השפה עברית

בעברית" "מה מתחיל  
לפי שיריה  במה?" ועוד 

   בן דור דתיה של 
 
 
 
קולאז'   -בנושא יצירה  *

מילותיו של אליעזר בן  
  /ציורים/תמונותב יהודה

  כתיבת המילים. 


