
 דף מידע אודות הגן 

 שלום רב,

                                                                           שנים. 3-6מיועדת עבור ילדים בגילאי קבוצת הגן 

  עקרונות מודל הגן הקיבוצי. ראתעל בהשהגן מתנהל כגן רב גילאי ופו

 ולצרכים אינדיבידואליים,רוח של עבודה, שיתוף פעולה, רגישות לזולת 

        חדוות עשייה, עידוד לעצמאות, ליצירתיות, , עזרה הדדית

הם חלק בלתי נפרד  תרבותול לחינוךלמחשבה מקורית, ללמידה, 

 ומהותו. תפיסתו ,מהווי הגן

הקבוצה הכללית מורכבת משלוש קבוצות קטנות, הפועלות הן ביחד 

 והן לחוד. 

 3-4מיועדת לילדים בגילאי  – קבוצת "פשוש" •

 4-5מיועדת לילדים בגילאי  – קבוצת "רקפת" •

 5-6מיועדת לילדים בגילאי  – קבוצת "רעות" •

                             יחדיו.  ברובו בגן חיי היומיוםהילדים חווים את 

  .נפרדות מהפעילויות חלקמאידך, 

 במהלך סדר היום בגן נכללות פעילויות משחק, תוכן ויצירה מגוונים,

סדנת חומרים, מפגשי חברה יצירה בעבודה בחצר הגרוטאות,  כגון:

טיולים  ג'ימבורי, ה מרחבותרבות, פעילויות מוזיקליות, פעילויות ב

ו/או מחוץ לה, ארוחות  ו/או בהסעה מאורגנת בסביבת הגןרגליים 

 בבישול טרי, רחצה בגן ועוד.      

 

 



 סדר יום חול: תקציר 

                                                                                                  גן.  ל קבלת הילדים:  08:00 - 08:15

 לילדי הגן קרו: מפגש ב 08:30

 קר משותפתו: ארוחת ב 09:15

 

 :גון, כמגוון פעילויותמתקיימות  בוקרבהמשך ה

, משחק חופשי  , סדנת יצירה ועבודה בחומרים,(*)ם בסביבת הגן יטיול

                                                                 . ומפגשי תוכן ותרבות עבודה בחצר

  שלוש בשבוע.-* טיולי בוקר בסביבת הגן נערכים פעמיים
  

    כמו כן, במהלך השנה מתקיימים גם טיולים בהסעה מאורגנת.
                                                                                                             

    .(כריכים ופירות) "בהריים" ארוחת 10:45

                                                                        

מדי יום  מתקיימת רחצה והתרעננותפעילות  -לקראת הצהריים  * 

 . ה') -(א'

 

 פרק צהריים ואחה"צ: ב

      מפגש צהריים* 

    ארוחת צהריים - 13:00
 
                                  (ארוחה מלאה ומגוונת בבישול יומיומי טרי ובה :  

 מרק הבית, מנה עיקרית וקינוח)
  

 ת פשוש ורקפת.   ומנוחת צהריים לחברי קבוצ : 14:00 - 15:00
                                               

 זמן איכות נפרד משלהם., מבלים )בוגרי הגן( "רעות"חברי קבוצת 
 

          ,משחק חופשי, משותפת ערבייםארוחת בין : 15:00 - 16:00

 .יום הפעילות המשותף בגן התארגנות לסיוםו מפגש סיפור



 מוסיקה ותרבות    מפגש  *  

מתקיים בימי שני לפני ארוחת הצהריים.                                

 .תרבויות שונות מרחבי העולםנחשפים לבמפגש זה 

 

                                                   במועדון הסרט הטו * 

 15:15מתקיים בימי חמישי , החל מ 

 

                                                                    ןימי שישי בג   *

.                                         יגית וייחודית שמורה ליום זהרוח חג

חלות, פעילות בג'ימבורי של הגן, ארוחת  פעילויות קבועות כגון אפיית

    בוקר חגיגית בצוותא, קבלת שבת ועוד.

 

    חגים ומועדיםימי הולדת,  *  

לאורך השנה אנו מציינים את החגים ואת מועדי ישראל. החל מאירוע 

פסח הפורים, סדר ט"ו בשבט, , דרך אירועי חנוכה, הראש השנ

ימי ההולדת מתקיימים במסגרת  חג השבועות.במשותף וכלה ה

 אינטימית וחגיגית.

      
 
 

 
 ברכות חמות ולהתראות בשמחותחן, חן, 

 ימלי


