עיריית גבעתיים
מנהל החינוך ,הנוער והצעירים
מנהל החינוך ,הנוער
והצעירים
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אל הורי גן ____________________

הנדון :תכנית "לבלובים בעיר" לגני חובה – גבעתיים  /תש"ף
שלום רב,
גם השנה ,שנה"ל תש"ף ,תמשיך תכנית "לבלובים בעיר" במתכונת שבה התקיימה בשנה"ל
הקודמת" .לבלובים בעיר" הינה תכנית ייחודית ו"פורצת דרך" לגני הילדים .כל גני החובה בעיר
ישתתפו בתכנית ,בכפוף להסכמת ההורים.
מטרות התכנית:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

לאפשר לילד להיחשף ,ללמוד ולהתנסות במספר תחומי דעת.
לפתח חשיבה יצירתית ,רמות חשיבה קוגניטיביות ומיומנויות גבוהות בקרב הילדים.
לאפשר לילדים ,תוך כדי למידה והתנסות ,לאתר את תחומי הדעת המעניינים אותם.
לאפשר לילדים להתפתח ולהעמיק בתחומי העניין שלהם – בעתיד.
לאפשר התהוות קבוצות לימוד המותאמות לגילו של הילד.
להעשיר את ילדי הגן בנושאים ובהיבטים שאינם נלמדים בגן.

הפעלת התכנית:
התכנית מיועדת לכל גני החובה בעיר ,ותתקיים ב"מרכז המצוינות הרב תחומי" רח' סמטת צבייה 6
גבעתיים ,טל03-5257066 .
הילדים יגיעו ל"מרכז המצוינות" לשבעה מפגשים לאורך השנה .במפגשים אלה ייחשפו למגוון רחב
של פעילויות והפעלות בתחומי-דעת שונים :מדעים ,אמנות חזותית ,לימודי סביבה ,מוסיקה קלאסית,
תיאטרון ,חיה עם חוויה ,אנגלית ,חכמת הטבע ,פילטיס ילדים" ,עץ לדעת"(בנייה בעץ).
במסגרת התכנית יפגשו הילדים את בני גילם מגנים אחרים בעיר ,ילמדו לשתף פעולה ולעבוד בצוות
– מה שיפתח אצלם כישורים חברתיים.

עיריית גבעתיים
מנהל החינוך ,הנוער והצעירים
מנהל החינוך ,הנוער
והצעירים

בשלב הראשון:
ישובצו הילדים בקבוצות למידה בעלי מגוון תכנים עפ"י השתייכותם הגילאי :קבוצות למידה לגילאי
טרום-חובה ,וקבוצות למידה לגילאי החובה.

בשלב השני והמרכזי:
כל ילד ישובץ לשני תחומי דעת שונים באותו יום לימודים ,ולאורך כל התכנית .הילדים ישובצו לתחומי
הדעת השונים ע"פ הגרלה שתתקיים בנוכחות נציגי וועד הורי הגנים.
הילדים לומדים את אותם תחומי דעת לאורך כל שנה"ל ( 7מפגשים) ,מה שתורם להעמקת הלמידה
בתחום ,לצבירת ידע ,להבנה ולפיתוח המיומנויות בתחומים הנלמדים.
ועוד -
כל ילד יקבל בכל מפגש מדבקה עליו רשום שמו ושם הגן.
כל קבוצת לימוד תסומן בצבע אחר ,על מנת להקל על הילדים את זיהוי הקבוצה בה הם לומדים..
בכל שיעור תנכח בכיתה גננת ו/או סייעת לטיפול בילדים ע"פ הצורך.
הגנים שנמצאים בקרבת "מרכז המצוינות" יגיעו ויחזרו רגלית בליווי הורים.
הגנים המרוחקים מ"מרכז המצוינות" – יגיעו ויחזרו בהסעה ובליווי הורים ,והכל  -במימון העירייה.,
לצורך עדכון ההורים בתכנים הנלמדים בשיעורי "לבלובים בעיר" נעביר לגננות/ים ,אחרי כל מפגש,
"דף מידע" אותו הן/ם יתבקשו להעביר אליכם.

בברכת שנה טובה ומצמיחה,

,

מאלי כהן
מנהלת
מרכז המצוינות

אירית אהרונסון
ראש מנהל החינוך,
הנוער והצעירים

