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.  עולם התיאטרון העניק לי חוזקות שלא ידעתי שקיימות בי. מאז שאני זוכרת את עצמי אהבתי לבמה גדולה
.  רציתי לחשוף את הדור הצעיר לעולם שאני כה אוהבת. 'גן תיאטרון'כשהייתי פרח הוראה היה לי חלום להפוך את הגן שלי ל

שכן היא מהווה חלק אינטגראלי של למידה בכל תחום ופרויקט שאנו לומדים  ,במה גדולה נבנתה במרכז חלל הגן ולה חלק משמעותי
בכל פעם שאנו שמים עלינו  . ארגז תחפושות גדול ובו תלבושות שונות ומגוונות הונח בקירבה. אנו מציגים בה באופן מובנה וחופשי. בגן

.   פריט כלשהו אנו מדמיינים שאנו מישהו אחר
לחזק את הדימיון  , לדחות סיפוקים, להתחשב בצוות השחקנים הנוסף, באמצעות עולם התיאטרון אנו לומדים להביע רגשות

.  להתמודד עם פחדים ולהכניעם, והיצירתיות
.  מבטאים את עצמם ולומדים את תפקידיהם כבני אדם, גן הילדים הינו הבמה הראשונה עליה עולים הילדים

חוקים  , כיצד נוהגים בו, תוכנית שלמה וגדולה נבנתה על האהבה לספר. הספרים מסייעים לי בהגשמת החלום ומהווים חלק חשוב
הספר הראשון  . בכל שנה אני בוחרת כמה ספרים אשר מתחברים לנושאים עליהם אני רוצה לעבוד עם הילדים. לשמירתו וכן מבנהו

הרגשי וכלה בתחום  , הספר ליווה אותנו בכל תחומי הליבה בגן הן בתחום המתמטי". אליעזר והגזר"שהיווה את יריית הפתיחה היה  
.  שאליו נחשפנו כמה חודשים מאוחר יותר" חנן הגנן"שתילת הגזרים בגן היווה את הבסיס לספר . המדעי

בתחום  , פינת שמע, החל על הבמה באביזרים ובתלבושות ססגוניות. בשני הפרויקטים הללו התקשט הגן סביב נושא הספר המדובר
.  בתחום האוריינות וכלה  בהקמת גינת הירק והנוי, המתמטי

.  חסה ואפילו תותים, קולורבי, שומר, צנונית, גזר: בגינת הירק נשתלו ירקות החורף
.  בגינת הנוי שנתרמה רבות על ידי הקהילה נשתלו פרחים ועצי פרי

.  לספרים ולאדמה מהווים חלק ממשנתי ואני שמחה לראות כיצד הקטנטנים מתלהבים מהעולמות הללו, אהבתי הגדולה לתיאטרון
.  כמה הנאה והנעה תורמים הספרים להתפתחותם, כמה הם נהנים לאסוף את הירקות מהגינה לטובת סלט הבוקר

:הסלוגן שבחרתי לכתוב על כריכת הספר אוגד בתוכו את האהבה שלנו לאדמה ולבמה
" כל ילד הוא שחקן פורח שבכוחות עצמו זורח"

.    כולי תקווה כי הצלחתי להעביר בספר זה במעט את העשייה המרובה הקיימת בגן ואת ההצלחות שהילדים חווים

לילך  , שלכם

...רגע לפני שנתחיל
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אביגיל

אביעד כרמים

?מי היה מאמין, סוף השנה הגיע
אני זוכרת את הפגישה שלנו באסיפת ההורים  

כמה חוסר ודאות ודאגה  . יומיים לפני תחילת השנה
הקטנטנים עולים לגן עירייה  , אחרי הכל. אחזו בכם

...בפעם הראשונה
,  אני שמחה לומר כי עם כל הקושי הרגשי שלכם

הדבר קרה בזכות אמונכם. צלחתם במשימה
במהלך השנה הכרנו לעומק כל אחד  . בי ובצוות 

. הגענו איתם למקומות נפלאים , ואחת מהילדים
רגע לפני שהשנה מסתיימת הרשו לי לומר לכם  , אז

תודה על האמון בנו ועל הרצון 
.שלכם בהצלחה

הלוואי שנזכה להצלחות מרובות
.  כמו זו של השנה שחלפה

אנבל ורוית , לילך, שלכם

אני  , כשהמחזנו את סיפור חנוכה
הייתי אחד החיילים של המלך  

.אנטיוכוס
? נכון, אתם מכירים את הסיפור

אני אחד מהחיילים שנכנסו לבית  
המקדש ושפכו את כל השמן על  

...בזזו והרסו, הרצפה
.  חשוב לי שתדעו כי זה רק תפקיד

!!!במציאות אני ילד מהמם ורגיש
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. אלון י אורי

אדל

איתי

בחג החנוכה הכרנו את חנה זלדה  
.  ורבי קלמן

נפשו של רבי קלמן חשקה בלביבה  
אני הייתי חנה  . חמה ומתוקה

זלדה ושלחתי את רבי קלמן לשוק  
סוכר , שמן: לקנות מצרכים

אני נרדמתי ורבי  , לבסוף. וקמח
...קלמן הכין לביבות והגיש לי

בסיפור חנוכה אני הייתי  
.אנטיוכוס היווני

היו לי תוכניות גדולות עבור 
להפוך אותם  : היהודים

היהודים  , אבל. למתייוונים
בניהם הכהן הגדול ויהודה 

המכבי לא הסכימו ונלחמו בנו 
ובגזרות הקשות שהטלתי  

.  עליהם
אני למדתי כי אמונה

...חזקה מהכל
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.אריאל א .אלון ש

.אריאל ק
ארבל

שיריו של חיים נחמן  
למדנו  . ביאליק היו נפלאים

אודות השירים השונים  
את השירים המחזנו  . שכתב

אני גילמתי את עציץ  . בגן
היות ואנו  . הפרחים העצוב

מאמינים בחברות לא  
התווסף אלי  , נשארתי לבדי

...עציץ חבר נוסף

באחד המפגשים לילך  
השתמשה בחכמת ההמונים  

כדי לנסות ללמוד כיצד 
הכרנו את  . מציירים דמות

,  פה, אף:האיברים השונים 
..ו'אוזניים וכ

.  קראנו לדמויות תומר ותמר
בתמונה זו רואים אותי מצייר 

נכון שאני  , לבדי את תומר
?מוכשר

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQuc2lpbnZAhUOSsAKHd0TB7gQjRx6BAgAEAY&url=http://www.greenenergy.co.il/category/37&psig=AOvVaw3LfCR7eVzU8N1bvWKxyGH8&ust=1519380957853433
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmwdKYpbnZAhXjJ8AKHfxkCokQjRx6BAgAEAY&url=http://www.tapuz.co.il/forums/viewmsg/2026/170499833/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91_%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A9_%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&psig=AOvVaw2BQRBZSe1QGvCGtf0LabrE&ust=1519380928130598
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN08XppbnZAhWLBcAKHQfCCiYQjRx6BAgAEAY&url=https://www.wpclipart.com/cartoon/people/kids/kidz/Stick-Figure-Kids.png.html&psig=AOvVaw3kf3_F1rv6JKJ25z3tGdd9&ust=1519381101157760
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDr5ay8r7ZAhWmK8AKHSeGBOQQjRx6BAgAEAY&url=https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=17612487&psig=AOvVaw096DpFS6FBVHsG2iIqwSIX&ust=1519573453721742


דניאל

הדס גלי

גל

מאוד נהנינו להמחיז את  
שירו של חיים נחמן  

.  הפרח לפרפר, ביאליק
אני התחפשתי לפרפר  

הגעתי  . ויובל היה הפרח
לשדה פרחים גדול והיה  

עלי לשתות צוף מאחד  
אני בחרתי  . הפרחים

בפרח הכי יפה וריחני 
.  שמצאתי בשדה

הספר חנן הגנן היה כל כך 
,משמעותי עבורי

, לא רק מפני שאהבתי את תוכנו
אלא מפני שהייתה ילדה בסיפור  

.  ושמה הדס
כשגילמנו את הסיפור לילך מיד 

.  בחרה בי לתפקידה של הדס
!!!כל כך שמחתי על כך

אני והדס מאוד דומות בשל  
העובדה שגם אני מאוד אוהבת  

...פירות
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הראל

טל

.יובל א

.יובל מ

כשלמדנו אודות הספר של חנן 
ידעתי מיד כי אני מאוד  , הגנן

.  רוצה להיות חנן הגנן
הייתי מאוד שמח על  ? האמת

הבחירה בי וכולם אמרו לי  
.  שהייתי מצוין

: לבשתי את הבגדים של חנן
חולצה  , כובע, צעיף, סרבל

מיוחדת ואפילו כיס מיוחד  
הוכן עבור האסימונים  

.  שאקבל מחמשת הילדים

. בפורים הכנו אזני המן בגן
אנבל הביאה מתכון ואנחנו  

. הכנו את הבצק ורידדנו
.  מילאתי מעט שוקולד וסגרתי

כל ילד אכל את אזן ההמן שהוא  
.  הכין

?מה אגיד לכם
!!!יצא לי טעים
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ליאור

.יובל ר

מיכאלליאן

.  אני מאוד אוהבת לשיר ולרקוד
לפעמים אני מדמיינת שאני  

פרפרית קסומה או פייה בעלת  
.כוחות מיוחדים

:  לכל הדמויות יש מכנה משותף
...  לכולן יש  שמלה מסתובבת

,  גם בתמונה  אני חולמת
?על מה
...תנחשו

...כמה חיכיתי לחג פורים
.כל כך רציתי להתחפש לאסתר המלכה

אני מאוד אוהבת את הדמות הזו  
.  בסיפור המגילה

,  ביום התחפשות הגדול
...זה קרה סוף סוף

לבשתי את השמלה הסגלגלה  
.  ולא שכחתי את הכתר של המלכה

התרגשות עזה אחזה בי ברגע  
.שפתחתי את דלת הגן

?רואים כמה אני מאושרת
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.נועם שנוי

עמרי
.נועם ה

בחודש תשרי למדנו אודות ראש  
למדנו כי נהוג לשלוח  . השנה

מכתבים לאוהבים שלנו ולאחל  
.להם שנה טובה

שרון הדוור קפץ אלינו לגן  
התיבה  , והסביר לנו על הדואר

.  האדומה והמשאית הגדולה שלו
כל כך התרגשתי ללבוש את  

.  החולצה האדומה שלו
אני מאוד אוהב ששרון  

.  מגיע לביקור בגן

כשהחלזונות יצאו לקראת  
אימצנו לנו גם כמה  , הסתיו

חלזונות והנחנו אותם  
כל יום הוצאנו . בטרריום

שאלנו לשלומם והבאנו , אותם
היה  , כשהם גדלו. להם אוכל

.  צורך לשחרר אותם לטבע
!!!ציפיתי לכך מאוד

מקומם של החלזונות לחיות  
...בטבע ולא בתוך קופסה

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinnInx8qzZAhUpBcAKHVclBFwQjRwIBw&url=https://www.mycutegraphics.com/graphics/snail/green-orange-snail.html&psig=AOvVaw0m39FuemwgHYcaXZ_JOMfA&ust=1518955099483368


עופרי

עידו

עלמה

רואי

בפורים נהוג להעניק  משלוחי  
...מנות זה לזה

ביום הנשף הגדול הענקנו משלוחי  
.  מנות מכל ילדי הגן לאלי השומר

כדי לדעת אלו ילדים יעניקו לו את  
.  הטלנו פור, המשלוח שהכנו עבורו

.  יובל ואני יצאנו בהגרלה
.  אחזנו את המשלוח והענקנו לו 

...הוא כל כך שמח

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimi5j68KzZAhUHKsAKHcpmCpMQjRwIBw&url=https://encode.ru/threads/1260-CryoPNG-short-introduction&psig=AOvVaw3q1BOwY0uQ6GCa2-ynnxX6&ust=1518954562708438
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXgpmbx7LZAhVlIsAKHVqiBS4QjRwIBw&url=http://www.orianit.edu-negev.gov.il/irisshap/sites/homepage/or/dreidle.htm&psig=AOvVaw2siljBVAECyTG0OyzlhBHo&ust=1519149511043251


רומי

. שי פ

לי-שי

"חנן הגנן"תמונה משותפת במסיבת סיום נושא 

זה לא סוד שאני מאוד אוהבת  
.  את חג פורים

כל כך חיכיתי לעלות לבמה  
.  ולהציג את סיפור המגילה

ארגז תחפושות גדול הוצא לחלל  
ואני יכולתי לבחור שמלות  , הגן

.  מלמלה מיוחדות
בתמונה זו רואים את אחת  

...השמלות שבחרתי

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://mlpfanart.wikia.com/wiki/File:Carrot_Top's_Cutie_Mark.png&psig=AOvVaw23U-fktjRY1OrjiqVF676R&ust=1519150357366771


תהל
ה/שם הילד

ה/שם הילד
ה/שם הילד

. שי ר

'אליעזר והגזר'מסיבת הספר בגן בעקבות הספר 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmtLHyzrLZAhXoK8AKHeWtAg8QjRwIBw&url=https://publicdomainvectors.org/he/%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%98 %D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9D/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9A-%D7%92%D7%96%D7%A8/48284.html&psig=AOvVaw23U-fktjRY1OrjiqVF676R&ust=1519150357366771


האביגליות שלנו

הגזרים  

שלנו

הכלבלבים שלנו

סבא אליעזר

חנן הגנן היווה פרויקט  

ארוך בכל תחומי הליבה  

...בגן

עבודה בשיתוף פעולה

סלסלת פירות מעיסת נייר והעץ של חנן הגנן במיחוי פלסטלינה

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN67bw7L7ZAhXCLcAKHaDADV8QjRx6BAgAEAY&url=http://www.solidbackgrounds.com/2732x2732-bright-cerulean-solid-color-background.html&psig=AOvVaw0lFkrUAZ73ZumP4G2OI2Vp&ust=1519571919677734
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBjMy9s7nZAhVLJcAKHQh7AyUQjRx6BAgAEAY&url=https://www.iconfinder.com/icons/416371/carrot_food_vegetables_vegetarian_icon&psig=AOvVaw19LOw55-Djiz8vqnA8TwMo&ust=1519384760986946
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ממחיזים את חנן הגנןשרים על הבמה

ממחיזים את אליעזר והגזר



תחפושת שבועית 
כולנו תינוקות

ארוחה משותפת  
לסיום נושא  

"חנן הגנן"

גינת הנוי שלנו

גינת הירק שלנו

-יום התחפושות
הנשף הגדול




