חודש זה נעסוק בנושא

,חשוב לציין שנושא זה מאוד רגיש בקרב הילדים

לכן הצוות יגלה סבלנות והבנה מעמיקה בנושא.
העיסוק בנושא המשפחה במסגרת הגן מדגיש את חשיבות המשפחה בחייו של הילד
ומתאר בדרכים מגוונ ות את תפקידה של המשפחה ,את תפקיד כל אחד מבניה ואת
מערכות הקשרים שביניהם .בגן ,הילד נחשף לשיחות סביב נושא המשפחה ולומד
להכיר סוגי משפחות שונים ולומד להסתכל על משפחתו שלו מזווית ראייה רחבה
יותר .חשיבותו של התא המשפחתי היא בתרומתו להתפתחות תקנית של הילד.
המשפחה היא סביבה חינוכית ,ערכית וחברתית שבה מסופקים צרכיו הבסיסיים,
הפיזיים והרגשיים ,של הילד ובה נבנית מערכת החוקים והערכים שלו .זהו הבסיס
להשתלבותו בחברה האנושית .כמו כן הילד רוכש במשפחה כישורים אישיותיים
המתבססים על יחסי הגומלין שבינו לבין הסובבים אותו.
❖ חשוב לציין שלמרות שיום המשפחה חל בתחילתו של החודש (ל' בשבט) נקדיש
את הנושא לאורך כל החודש ונעניק למשפחה בכל פעם עבודת יצירת הפתעה.
❖ נספר סיפורים ,נכין יצירות ונשחק במשחקים.
אנו מזמינים אתכם ההורים להיות חלק פעיל ולשחק עם הילדים את המשחקים
שנלמדו בגן ,בנוסף להשתלב בנושא הנלמד ,לשאול את הילדים מה אתם אוהבים
לעשות עם המשפחה שלכם? מה מיוחד במשפחה שלכם?
פעילויות:
✓ נפתח בדקלום "איזה מזל" -חגית בנזימן  -השיר מטפל באילן יוחסין של
משפחה .הוא עשוי להיות אילן היוחסין של כל משפחה .אילן היוחסין בשיר
זה מתחיל בסבא וסבתא.
✓ סיפורים :המשפחה שלי ,אבא עושה בושות ,המשפחה של רובי,
סבתא של חנה בננה ,לכל אחד בפה יש איזו נשיקה ,הבית של יעל.

✓ יצירות :מובייל לבבות ,פרח -לב ,עציץ כף יד  ,ברכת אקורדיון למשפחה,
הכנת בית בעזרת מקלות ארטיק ,ועוד מגוון יצירות למשפחה.
✓ משחקים :בעקבות השיר פתחו את השער" נכין עם הילדים רכבת ,נזמין 2
ילדים שהם יהיו השער שדרכו תעבור השרשרת /רכבת בכל פעם זוג ילדים
יכנס בשער הוא צריך להגיד מי הוא לדוגמה :סבא וסבתא ,דודה ודוד.
דירה להשכיר :מניחים ארבע חישוקים על הרצפה ומזמינים  5ילדים
למשחק .מתחילים את המשחק כשהילדים בחישוקים למעט אחד מהם .הילד שאין
לו חישוק שואל את חבריו יש לך דירה להשכיר ? בינתיים החברים מנסים לעבור
מבית לבית והוא באותו רגע מנסה להשיג לו בית (קצת דומה למשחק הכיסאות).

יום משפחה שמח
רונית וינקלר
מדריכה פדגוגית
צהרוני -הוד

