
 י בגן שומרה'מתנסים בלבני דיג

 אורנה ממן: הגננת
 יעל ירמיאס: המפקחת

 ב" תשס:שנת הפעילות
 

  הכרות ראשונית 
 

  .חופשי" ציור"השם ו" כתיבת: "חופשית בלבנים התחלנו עם פעילות

 

 .קע נשמעה מוסיקה
הרים כל , ברגע שהפסקתי את המוסיקה. לבנים הנחתי
 .יכל

 . נשארו הלבנים
הסיכום נעשה בעזרת הלוח , וף הכי הרבה לבנים

 .גדול ביותר ניצחהבנים ה

  ים

 .לבנים מנצח הילד שצבר הכי הרבה. חנו לבנים בהתאם
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  משחק הזיכרון 
 

בר, לשתי קבוצות חילקתי את ילדי הגן
לכל מיכל ומתחת , הנחתי את המיכלים

למ נציג מיכל ולקח את הלבנים שמתחת
הילדים האחרים היו צריכים לזכור היכן

קבוצה הצליחה לאס בסיום סיכמנו איזה
את מספר הל הקבוצה שצברה. המשופע

 

משחק הטלת חרוזים בתוך קרטון ביצ 
 

לק, בתוך קרטון הדבקנו מספרים שונים
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  עריכת סקרים 
 

 .היישוב החלטנו להקים חנות בגן בעקבות ביקור במכולת
השתמשנו בלבני ? מכולת או צרכניה - ןכיצד נקרא לחנות שנפתח בג: כאשר הועלתה השאלה

 .י'דיג
 :תוצאות

 

  מסלול

הטילו קוביה , בנו מקרא בהתאם לצבעי המדבקות, המשחק עם מדבקות שונות את
 .התאם למקרא

 .כי הרבה לבנים ניצח

  קים

נרצה  אם, מה פרוסות עוגה נצטרך להניח על השולחן בשעת הצהרייםלה הייתה כ
 ?את אמא ואת אבא, לדי הגן

  .פתרו את השאלה בעזרת הלבנים הילדים. פרוסות עוגה
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הכנת משחק  
 

הילדים תכננו 
ב ולקחו לבנים
הילד שצבר ה

 

 

 

 

משערים ובוד 

השאלה שנשא •
לכבד את כל י

 66 -התשובה 
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להורים  הילדים ביקשו לקחת סוכריות.  הכנו בגן סוכריות מקליפות פרי הדרו בשבט"טלקראת  •
 .לתי את הילדים איך נדע כמה סוכריות נצטרך להכיןשא, ולאחים

 ".י'נבדוק עם לבני הדיג" התשובה היתה
הילדים וחילקו מספר לבנים  הבוגרים עברו בין. בדקנו כמה נפשות יש במשפחה של כל ילד

במשך הפעילות ביצענו בדיקה  .כל ילד בתורו קם והניח את הלבנים שלו בלוח המשופע. בהתאם
אבל , ניגשנו להכין את הסוכריות . נפשות98גילינו כי יש .  על הלוח המשופעכמה לבנים יש
בשלב זה הבינו . רק את הסכום הכולל ידענו. לא ידענו כמה נפשות יש לכל אחד, התעוררה בעיה

כדי להכין את השקיות , כל ילד וילד הילדים שהם היו צריכים לכתוב את מספר הנפשות של
 .ב את הנתוניםהילדים תיעדו בכת. בהתאם
 .הבא היה הכנת הסוכריות תוך כדי קריאת הנתונים מהסקר השלב

והוסיפו שם וברכה על , בהתאם למספר הנפשות, לכל המשפחה לאחר מכן הכינו הילדים שקית
  .כל שקית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ערכנו סקר בגןג בעומר"ללקראת  
 ?להכין במדורה  כמה תפוחי אדמה אני רוצה-השאלה שנשאלה 

  .י'הסיכום נעשה בעזרת לבני דיג
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