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הצעות לצוות הגן
גננת יקרה
חנה לא אוהבת להיות הכי קטנה במשפחה ,גם היא רוצה לעזור כמו
כולם וללכת לבית-הספר עם האחים הגדולים שלה .אבל בליל הסדר
הכול משתנה! בליל הסדר יש יתרון גדול לילדה קטנה.

ילדים קטנים אוהבים להרגיש גדולים ולהשתתף במטלות המבוגרים ,אבל לא תמיד מתאפשר להם .כמו
הוריה של חנה בסיפור גם אנו הגננות לפעמים עסוקות ולא נותנות לילדים "לעזור" .ליל הסדר מזכיר לנו
שלכל אחד יש מקום וחשיבות ,גם לילדה "הכי קטנה".

השיתוף של הילדים ,גם בדברים קטנים ,מעצים אותם ומעניק להם תחושת ביטחון ומסוגלות .בגן
אנחנו יכולות להעצים את הילדים על ידי שיתופם בעבודות הגן ,ועל ידי משחקי "כאילו" המאפשרים
להם להתנסות בעולם המבוגרים.

הצעות לשילוב הספר בגן
 כדאי להזמין את הילדים להתבונן מקרוב באיורים ולשוחח עליהם .תוכלי להראות לילדים
את התמונה הראשונה בסיפור ,בה חנה מנסה להגיע אל הברז ולשאול את הילדים איך
לדעתם חנה מרגישה ,האם קרה להם שהם לא הגיעו לברז? איך הם פתרו את הבעיה?
 האם הילדים מנחשים מה סבא וחנה עושים יחד? זו הזדמנות גם לשוחח על דברים
שילדים עושים יחד עם סבא וסבתא שלהם.

 תוכלו להמחיז את הסיפור וליצור אמצעי המחשה שיעודדו את הילדים לעסוק בספר .כדאי להכין "קופסת
פסח" עם חפצים שקשורים לליל הסדר (כוסות יין ,מצות ,הגדה) ולאפשר לילדים לשלב אותם במשחק
הסוציו-דרמטי בפינת בבית.
 האם הילדים מכירים את המילים לשיר "מה נשתנה"? אילו שירי פסח ואביב אתם שרים בגן? כדאי
ללמד אותם שירים שיאפשרו להם להיות שותפים בליל הסדר.
 תוכלו ללמד את השיר "מה נשתנה" בהמחשה .מביאים למפגש חמץ (פיתה למשל) ומצה ,ירקות
ומרור (חסה) ,קערית עם מים במלח או חומץ .מציגים עם הילדים תוך כדי שירה ותנועות ידיים את
הפעילויות .אפשר לשוחח על ההבדלים בין ליל הסדר לכל השנה ,גם כאלה שלא מופיעים בשיר.
 ילדים קטנים אוהבים למדוד ולהשוות גבהים .יותר גבוה ,משמעו ,יותר גדול....תוכלי להכין עם הילדים
מד גובה מתנה הביתה .בבית הם יוכלו להמשיך ולמדוד כמה הם גדלו.
 חומרים :סרט מדידה  ,פס נייר רחב וארוך ,טושים ומדבקות לקישוט.
 הכנה :מסמנים את המידות על פס הנייר בעזרת סרט המדידה ומקשטים.
 באותו עניין אפשר לשחק משחקי גובה בעזרת קביים .תוכלי להכין אותם יחד עם הילדים
בעזרת קופסאות שימורים ריקות וחבלים ,ולהשוות את הגובה שלי עם ובלי הקביים.
 תוכלי להכין בגן לוח של כל הדברים הגדולים שילדי הגן יכולים לעשות .זו הזדמנות לשתף את
ההורים ולבקש מהם לכתוב משהו שהילד יכול לעשות בבית ולפני שנה היה קטן מדי.
 בעקבות הסיפור תוכלו לשחק בהיפוך תפקידים ,ולאפשר לילדים להיות בתפקיד הגננות.
 תוכלו לקרוא ספרים נוספים על קטנים שעושים דברים גדולים .אפשר לבקש מההורים להביא
מהבית ספרי ספריית פיג'מה שחולקו בשנים קדומות ,למשל" ,שלמה המלך והדבורה"
ו"האריה והעכבר".
 נחמד להיזכר בחגים שונים ולשיר שירים אהובים ,תוכלי להתבונן בתמונות עם הילדים
ולהיזכר בחוויות שעברו.
 כמו בסיפור ,במשפחות רבות ההורים עסוקים מאד לקראת החג ומתקשים לשתף את
הילדים הקטנים .הסיפור מעניק הזדמנות להזכיר להורים שגם קטנים יכולים לעזור!

