
הגןילדיכלשלצילום

'גן רימון א



הגןשם

טקסט

משהרנית: הגננת
אסרףורויטלאשואלמלי : סייעות

חובה וטרום חובהטרוםגן טרום 

כל ספר שפגשנו  , הוא עולם של דמיון, ספר הוא מתנה
ועשינו איתו , הפלגנו בדמיון, השנה לקח אותנו למרחקים

העשירו  , הילדים היקרים הכירו ספרים חדשים. המון
המחיזו ויצרו בעקבות הסיפור, שיחקו, את השפה

ואנחנו היינו שם כדי לראות את האושר על הפנים שלהם
.אנחנו רק הגשנו את הספר כל השאר זה הם

ילדי גן רימון 
נהנו לגלות 

הפתעה בארגז  
שהגיע בדואר

הילדים חקרו את הארגז לא 
לפני 

: שהם דקלמו את הדקלום
לא אפרוח , בקופסא יש לי סוד"

, לא קיפוד
מיד נפתח  , לא אריה ולא טלה

"ונגלה

הסיפור של  
ילדי הגן



הילדים שיערו 
מה יש בקופסא 
אבל הפעם זה  

היה 
ממש קל כי הם  
ראו את הלוגו 

: של

הקראה ראשונה במפגש והילדים מרותקים

?מה אפשר לעשות עם ארגז: סיעור מוחין

מחר כל הילדים  : משימה לבית
מביאים לגן ארגזים בכל  

ולא אנחנו  . כמה שיותר, הגדלים
!לא עוברים דירה

:  עבודה בקבוצות קטנות
, הקראה נוספת של הספר

מתכננים וממחר  , חושבים
מבצעים

ה/הילדשם
ואיזבלהליאן, קטרין

כבר מוכנות

ואת הספר  

לא שוכחות
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אורי ומיכאל, מישל

בודקים את הצבעים

אדי ודוד

כבר החליטו 

כמה גלגלים

,  יפת, קנדס

מרטין ואווה

יקיר

עבודת צוות= הילדים יצאו אל החצר הפשילו שרוולים וקדימה לעבודה 

מלי הסייעת עם 
הילדים מסיימת  
לעצב את הדגם 

הראשון של  
המכונית

הסייעת  רויטל
כבר בחוץ עם 

קשת של צבעים

יקיר לא שכח 
להפשיל  
שרוולים

לכל מקום 
שצריך להגיע  
בארגז ובכל דרך
לא נפספס אף 

חלק



אדי

אורי מקסים ומלי

קטרין

נשאל את הילדים? מה קיבלנו

!!!"זה לא ארגז זה רובוט"

מתקפת  
בגןרובטיים

נגיעות קלות

המרקדהרובט

אני רו בו ט



אדי, יקיר, קנדס

,  ליאן

סטיב

אור

ליאל, אורי, לירון
ליאל, מרטין

ומקסים

"זה לא ארגז זה מכונית"

נסיעת מבחן

בחירת הצבעים

חגורות בטיחות 
?יש

כמה מקומות יש  
?בפנים



איזבלה, אור

וליאל
הבית של ילדי הגן

עבודת צוותה/הילדשם

"זה לא ארגז זה בית"

יש  , יש לי בית"
לי בית והרבה  

"....חלונות

?,  מי שם גר"
כלב או , חתול

"עכבר

אצלנו בגן יש 
מקום לכולם



מנוחת האומניםה/הילדשם

סטיב ואדי
מרטין 

?מי שם מסתתר : הפתעה בארגז

אני לא ? מי אתם
מזהה את 
?הילדים שלי

שיחקנושיחקנו 
עכשיו אפשר  

לנוח

אושר מכין את 
המסלול  
למכונית

לא תתפוס  "
"אותי



:  הילדים המחיזו את הסיפור האהוב
וגם . קיפניסלויןמאת"והגזראליעזר "

למדו את הערך של עבודת צוות






