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 לפעילות סימני דרךהצעה 
 
 

 סימני דרך -"מי מכיר ומי יודע את הדרך אל ביתי..."
 

 בואו נדבר
 ביצוע: יהורם גאון – "בהשמעת השיר " סימני דרך ניתן להתחיל -

 נזהה בשיר מילים מוכרות ומילים חדשות. נשוחח עם הילדים על שיר ו -
 נשוחח על הביטוי " סימני דרך". על איזו דרך מדובר? מהם הסימנים הללו? כיצד ניתן לסמן ? -

 

 הלכה למעשה
ולהציג בגן ליד מפת ארץ   ניתן לבקש מהילדים להביא לגן תמונה מאתר שביקרו בו או מפה של המקום -

 ות השונות ולאפשר לילדים להתבונן באופן חופשי.ניתן  לאסוף בסלסילה את המפ ישראל.
 נזמן לילדים משחקי מסלול מגוונים. נכיר את נקודת ההתחלה, נקודות בדרך ונקודת הסיום. -
 בסביבה הקרובה. נכיר את אופן המשחק ואת הכללים.נצא עם הילדים למשחק סימני דרך  -
 נשאל את הילדים היכן כדאי להתחיל את המשחק? מה כדאי שיהיה בנקודת ההתחלה - נקודת התחלה -

 
צייר על ניירות את ניתן להציע להם לאילו סימנים אפשריים לשימוש?  נשאל את הילדים –סימנים   -

מאתרים ומבנים שנראה בדרך: עצים ביישוב,  בעזרת צעדים, שלטי או להעזר בתצלומים  הסימנים 

 .פרי בתים ,צורות של מיבנים, צמתים, ככרות, חיצים, מפה , מפה בטלפון ועודרחובות, מס
 נאפשר לילדים לכתוב את הסימנים בעצמם בכל דרך שיבחרו. -

 

 נשוחח על צורות רעיונות למעברים  מתחנה לתחנה. נאפשר לילדים להציע  –מעבר מתחנה לתחנה  -

 תצלומים, כתב חידה ועוד), מפת סימנים , תחידוכתיבת  התקדמויות שונות, 
 

ניתן לתכנן עם הילדים הפעלות  רעיונות מה ניתן לעשות בכל תחנה? נבקש מהילדים להציע –בתחנות  -

 ועוד. אכל/משקהמשחק, הצגה, הכנת מלתחנות השונות שבדרך .

 
 הם מעוניינים לסיים את המשחק?היכן ניתן לשאול  את הילדים   -נקודת הסיום  -

 
  - יום "שיא" בגן -
 להזמין את הגן השכן לצאת למשחק יחד .ניתן  -
 ניתן להזמין את הורי הגן לצאת בעקבות הילדים. -
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 ):עבור הגננת מרחיבים את הדעת (מקורות להשראה
 יהורם גאון – סימני דרך -
 יהורם גאון –בית אבי  -
 רבקה זוהר -הדרך אל הכפר   -
 יהורם גאון –יש מקום  -
 האוריינות של ילדי הגן. כלים לטיפוח-). טקסטים גרפיים2013חוה תובל, עינת גוברמן( -
 שיחה סביב מפה בעקבות טיול בשכונה – מפת השכונה –אתר גננט  -
 גוגל מפות -

 ספרות ילדים נוספת: 
 לי אלון קוריאל -גילמאחורי הדלת יש שביל מאת:  -
 אם תעלו מעט מאת: יריב אלעזרי -
 פיטר סיס מאת: מדלנקה  -
 שלומית כהן אסיף מאת: הבית בעמק שוקו  -
 מאת: אנט לנגן מכתבים מפליקס -

 

 
 מתמטיקה, האגף לחינוך קדם יסודי.במיכל ג'ראד, מדריכה ארצית 

michalge@education.gov.il 

https://www.google.co.il/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1CHZL_iwIL681IL681&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99+%D7%93%D7%A8%D7%9A+%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%9D+%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9F&*
http://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=03bfd972-4715-4950-af16-922fba355edb&lang=HEB

