"חברים בעמק"
התוכנית מיועדת לילדי גן טרום חובה ( )Pre-Kדוברי עברית.
במהלך השנה נהנה מתוכנית שנתית שכולה בעברית ,המבוססת על נושאים מעולמם הקרוב של הילדים (חברות,
משפחה ,טבע ,בעלי חיים ועוד) ,עונות שנה וחגי ישראל .בבסיס כל מפגש יהיה נושא מוביל אותו נלמד באמצעות
משחקים מוכרים וחדשים ,סיפורים ,שירים ופעילות עשירה בעקבות סיפור /שיר מרכזי (בפעילות זו נייחד זמן לדיון
ונקדיש מחשבה למוסר ההשכל והערכים ,ניצור ,נמחיז ,נתחפש ,נאזין למוזיקה ,נצפה בסרטונים ,נבשל ונשיר).
לצד הכיף וההנאה נפתח את הבנת הנשמע ,נחשף לאותיות ולמילים כתובות ,נפתח את יכולות השיח שלנו ונרחיב
את אוצר המילים לצד טיפוח התרבות ,הקשר אל ישראל וחינוך ערכי.

מעגל השנה
נלמד ונכיר את חגי ומועדי ישראל בלוח השנה העברי בהתאם לתוכנית לגיל הרך בישראל .לכל חג נקדיש שיעור
אחד או שניים לפני החג ובמהלכו .בנוסף לשיעורים בכיתה בנושא החגים ,נקבל את כל החגים במסיבה של
פעילויות במסגרת הכיתה או במסגרת קהילת עמק.
שעת ריכוז
בכל שיעור נקדיש כמה דקות ל"שעת ריכוז" ,תוכנית ללימוד מושגים ראשוניים בעברית בשילוב דמיון ויצירתיות
של הילדים .במסגרת פעילויות מגוונות יכירו הילדים מושגי מרחב ,השוואת גדלים וקבוצות ,מושגים הנדסיים,
סידור קבוצות ופריטים ,ספרות ואותיות והכל ,כמובן ,בעברית.
"אותיות במיץ שטויות"
במסגרת השיעורים נכיר את האותיות בדרך חווייתית דרך שירים ודקלומים וניצור את האותיות מחומרי יצירה
מגוונים (כהכנה לקראת התכנית שאנו מציעים בעמק לילדי גן חובה "טיול בארץ האותיות").

מבנה שיעור טיפוסי (שאינו מסיבת חג)
פעילות פתיחה :תיבת פעילות /משחק קופסא בהתאם לנושא המוביל
מפגש פתיחה :פעילות מי בא לכיתה? שירי משחק ,שיר הימים ושיר האותיות
פעילות מרכזית סביב הנושא המוביל
שולחן למידה :עבודה בחוברות שעת ריכוז והיכרות האות השבועית
הפסקה של תנועה ויוגה בעברית
מפגש סיום :סיכום הפעילות דרך שיר ומשחק

לנוחיותכם ,בכל שבוע תקבלו דוא"ל ובו פירוט הנעשה בשיעור ומשימה לבית לסוף שבוע על מנת שתוכלו לשוחח
בבית על מה שנלמד בשיעור וכך לבסס את התכנים שנלמדו ולהעשיר את אוצר המילים בבית.
היעדים לסוף שנת הלימודים:
 .1הילדים יבינו את העיקרון האלף-ביתי ,יהיו רגישים ומודעים לצלילי השפה ויכירו אותיות בשמן.
 .2הילדים ידעו לזהות ולכתוב את השם הפרטי שלהם בעברית.
 .3הילדים ירחיבו ויעשירו את אוצר המילים שלהם בעברית.
 .4הילדים יפתחו את כישורי השיח בעברית :הבעה בעל פה והבנת הנשמע.
 .5הילדים יכירו מגוון רחב של ספרי מקור קלאסיים ועכשויים וישאבו מן הספרים מטען תרבותי וידע עולם.

 .6הילדים יכירו את חגי ישראל ואת הסיפור ההיסטורי ,המנהגים והשירים הקשורים לכל חג.
 .7הילדים יכירו שירים ומשוררים ישראליים.

