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הצעות לצוות הגן - גני טרום חובה

כיבוד הורים

כבר בגיל צעיר ילדים מצליחים למצוא דרכים מיוחדות להביע אהבה ותודה להורים. הם יכולים 
להעניק להם מתנות נפלאות, משמחות ופותחות לבבות משלל סוגים: ציור, פרח, נשיקה או 

חיבוק בהפתעה.

חיי הגן הם הזדמנות נהדרת לתרגול התחשבות ונתינה, כל אחד בדרכו, ולהפצת הכרת טובה 
לכל עבר: להורים, לחברים ולגננות. כי החיים מזמנים לנו אינספור מתנות קטנות וגדולות, בגן, 

בבית ובמשפחה! 

המשך בעמוד הבא

מתנה לאמא
מאת: לורנס שימל, אייר: פז רודרו
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2
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קוראים ומשוחחים

לקראת קריאת הספר ניתן להכניס חפצים שונים לקופסאות, לעטוף אותן ולבקש מהילדים 	 
לנסות לנחש באמצעות רמזים או ניעור מה יש בכל קופסה.

מי הדמויות בתמונה 	  ולהזמין אותם לשעֵר  כריכת הספר  הילדים את  בפני  להציג  כדאי 
ומה הן מחזיקות, למה לדעתם הן נותנות מתנה לאמא? )אולי יש לה יום הולדת?(. בסוף 

הקריאה תוכלו להשוות את התשובות של הילדים עם הסיפור שקראתם.

איזו 	  לנחש  יכולים  הם  הילדים אם  ולשאול את  לפני הסוף  לעצור את הקריאה  אפשר 
מתנה יעניק תני לאימא שלו ולשם מה הוא צריך קופסה גדולה כל כך.

לאחר הקריאה כדאי לשוחח על "מתנות" יומיומיות שאנחנו מקבלים מההורים, ועל דברים 	 
שאנחנו יכולים לעשות כדי לשמח אותם.
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רעיונות לפעילות בגן

יצירת "ספר מתנות" - לפעמים המתנות המשמחות ביותר אינן נכנסות לקופסה וגם אינן 	 
יחד  עולות כסף; המתנות הן האנשים בחיינו והחוויות שאנחנו חווים יחד. אפשר ליצור 
"ספר מתנות" של הגן בעזרת תבנית מעוצבת ולבקש מכל משפחה לתרום תמונה או ציור 

ותיאור קצר של בילוי משפחתי.

חבילה עוברת - האם הילדים מכירים את המשחק "חבילה עוברת"? אפשר לשחק אותו 	 
יחד. כחלק מהמשימות במשחק, ניתן להנחות את הילדים להעניק זה לזה מתנות שונות 

ודמיוניות.

שרים יחד - מוזיקה היא אחת המתנות היפות שמעשירות את החיים. אפשר לשיר יחד 	 
שירים אהובים כמו "מתנות קטנות" או ''אמא שלי'' ולחגוג את הקבלה, את הנתינה ואת 

התודה.

עמדת אריזת מתנות - אפשר לבקש מההורים להביא לגן קופסאות בגדלים שונים, לאסוף 	 
מגוון סרטים, מדבקות וניירות אריזה ולייעד שולחן או פינה בגן לאריזת מתנות. הילדים 
בגן,  רוצים לשחק בהם עם חבר או חברה  יכולים לבחור בובה, צעצוע או משחק שהיו 

לעטוף את המתנה ולהעניק אותה כהזמנה למשחק.

מפגש הורים-ילדים - לרגל חלוקת הספר תוכלו להזמין את ההורים למפגש משפחות בגן. 	 
כדאי לשתף את הילדים בתכנון המפגש: מה ישמח את ההורים? אילו הפתעות יכינו להם 

הילדים? אילו מתנות אפשר להכין ההורים ולתת לאחרים?

פעילות מהנה מספריית פיג'מה!
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