
מנהלת גן יקרה,
 בפתחה של שנה חדשה אנו רוצים לאחל לך ולצוות החינוכי חג שמח.
שתהיה זו שנה מלאת עשייה, הגשמה והנאה, שבה נמשיך לקדם את 

ילדי הגן יחדיו.

כפי שבוודאי אתם יודעים, כלי גוגלה פועלים בגני העיר ראשון 
לציון זו השנה החמישית. 

שיתפו אותנו ואנחנו מתרגשים לשתף גם אתכם:

1. מדעני המחר של גן עופר איילים שולפים מידע בכוחות עצמם
כלים ממוחשבים מאפשרים לקוראים ולכותבים נגישות לעולם שלם של מידע וחשיפה לתחומי עניין רבים. 
לילדים,  ממשקים  ותכנון  שבמחשבה  לדעת  מפליא  למבוגרים.  וזמינה  ידידותית  אינסופית,  היא  המדיה 

אפשרי לתת להם ליהנות מכל העולמות.
ספי פוגל מגן עופר איילים מספרת:

3. קשר עם הורים בשילוב אוריינות לשפה הכתובה
כמחנכים אנחנו מודעים לאתגר שבהנחת יסודות אוריינות לשפה הכתובה - כתיבה וקריאה. 

למידה משמעותית תמיד תתרחש כמענה על צורך.
שרון שילה מגן פניני טל מספרת:

אנחנו מזמינים אותך לשתף אותנו בסיפורי הצלחה קטנים כגדולים.
 שנה טובה!
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2. שיתוף ברגשות באמצעות מייל-לי
יומיום.  אנו נוטים לייחס למדיה תכונות של העברת מידע אינפורמטיבי וחולקים דרכה מטלות 
האתגר שלנו הוא להצליח ללמד ילדים ומבוגרים לבטא באמצעות הכלים הדיגיטליים גם רגשות 

ותחושות בתוך סבך המיילים.
עינת מורן מגן שמש במרום מספרת:

אצלנו בגן משתמשים במייל-לי כאמצעי תקשורת קבוע לאורך כל השנה. הילדים שולחים ברכות 
ומסרים זה לזה ואליי. התרגשתי מאוד לקבל מכתב מאחד הילדים בגן, ששיתף אותי ברגשותיו 
בעיניי  מדהים  זה  לו.  ילעגו  שהילדים  חושש  הוא  כי  לגן  להגיע  מתבייש  שהוא  לי  לספר  וביקש 
שהוא הרגיש נוח לבטא את עצמו בערוץ הכתיבה. זה אפשר לי לתת לו מענה ולכתוב לו שנסביר 
לילדים ונדאג שהם יבינו. ואכן כך היה. למעשה, מייל-לי אפשר לי להיחשף למצוקה של אותו ילד, 

שייתכן שהייתי מחמיצה אילולא אמצעי התקשורת שעמד לרשותו.

זה הופך את ההורים לשותפים  גוגלה בעיניי היא השיתוף עם בתי הילדים.  למשל לאחר פרידה מהורה, וגם כשקורה להם משהו טוב. רוב הילדים שעלו השנה לכיתה א' משיבים להם וההתרגשות בקרב שני הצדדים רבה! הילדים לומדים לשתף גם כשקשה להם, ומעורבים. בתחילת השנה כל ילד מקשט ושולח למשפחה ברכת שנה טובה ב"מייל-לי", ההורים גולת הכותרת של 
ידעו לכתוב ואין לי ספק שלגוגלה יש חלק גדול בזה.

בגן שלנו עבדתי השנה בנושא "מתנה מהטבע". כל ילד בחר בעל חיים שהוא רוצה לחקור, חקר 

על אודותיו ב"גלה-לי" והציג לילדי הגן את המחקר בליווי פלקט, חידון, משחק או עבודת יצירה. 

חיפוש  דרך  המידע  את  מצאו  שהילדים  דיווחו  וההורים  מהבתים,  נעשתה  החקר  עבודת  עיקר 

ילדי הגן למדו שהם מסוגלים לגשת למחשב באופן עצמאי, לבד או בקבוצה  עצמאי בגלה-לי. 

קטנה, לחקור נושא שמעניין אותם ולשתף את שאר הילדים במליאה במידע שאספו.

תמיד ידעתי שהם מסוגלים אם רק ניתן להם את הכלים הנכונים. הם הפיקו מהתהליך תוצרים 

נפלאים בשילוב ההורים ובעזרתם. אני מאמינה שבשנה הבאה נמשיך ונחקור נושאים נוספים.

שנה מסתיימת שנה מתחילה, רצינו לחלוק איתך סיפורי הצלחה

ערב ראש השנה תשע״ח
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