www.itu.org.il

רבעון לחינוך בגיל הרך

רבעון לחינוך בגיל הרך



כסלו תשע"ה ,דצמבר 2014



כ ס ל ו ת ש ע " ה  ,ד צ מ ב ר  ,2 0 1 4ש נ ה ע ” ט


צוק איתן


הכי קטנים בגן

ב’

דרכי טיפול במצבי חרדה

בעקבות מבצע ״צוק איתן״

הכי קטנים בגן

עמ׳ 76 ,72

גיליון ב’

6

16

העורכת:
אילנה מלחי (זלצמן)

מערכת:
לילי פוקמונסקי
דליה רוט
רות ברק

1

42 38
32

הכח לפרוח | לילית שאלתי וורד טהרני

38

עכשיו כבר מותר לדבר | דנה שלמון

42

התפיסה החינוכית של גישת ולדורף | סטפני אלון

4

משולחנה | לילי פוקמונסקי

52

ויסות רגשי בגיל הרך | דוד אנגלברג

6

גן בלי דניאל | נעמי נידם

56

אלימות בתחפושת | אליעזר יריב

12

טיול בגן העברית איך אתם מרגישים עם זה? |
רוביק רוזנטל

64

קבלת שבת | נורית רוט

מערכת מייעצת:
ד"ר קלודי טל
יפה כהן–תנעמי
פרופ' שגיא שוורץ אבי
רונית שמולביץ

84

עשרה דברים למידה משמעותית | סילביה כולצקר

104

מה קורא איה פלוטו | ורד לאודן

114

הגננת שלי בוז’י הרצוג | נעמי נידם

מנהלת המחלקה לגננות,
לילי פוקמונסקי:

116

גננות דור המשך | נעמי נידם

119

במחלקה | לילי פוקמונסקי ודליה רוט

120

בגן של הדי | עמוס אלנבוגן

עיצוב :איריס דישון
רבעון לחינוך בגיל הרך
הסתדרות המורים בישראל
ב’
כסלו תשע"ה ,דצמבר 2014

בשער :גן אלרועי לפי
שיטת ולדורף בטבעון.
צילום :אורלי רפמן.
תודה לגננת דליה סתתי

lilyp@itu1.com

כתובת המערכת:
מערכת הד הגן
רח' בן סרוק  8ת"א 62969
טל'03-6922958 :

שנה ע”ט

מילה שלי | אילנה מלחי

מדורים

hedhagan@morim.org.il

מנויים והפצה:
טל'03-6922939 :

עבודת עומק

המערכת אינה אחראית
לתוכן המודעות

16

עורכות הד הגן לדורותיו:
טובה חזקי–נא ,תרצ"ט-תש"ט
חוה ורבה ,תש"ט-תשכ"ב
אסתר רבינוביץ ,תשכ"ב-תשל"ב
לאה בריקמן ז"ל ,תשל"ב-תשמ"ו
זיוה פדהצור ,תשמ"ו-תשנ"ז
מרים סנפיר ,תשנ"ז-תשס"ה
מלחי,הגן תשע"ד א'
אילנה הד
תשס"ה-תשע"ה

2

דרכים לטיפול מיטבי בילדים נפגעי חרדה		 ,
בעקבות מבצע “צוק איתן” | ד”ר גדעון מנדה		 ,
		
ד”ר שלומית ברסלר ,יהלי שר שלום,
לינדה סולומון ,רינה לרנר ומרתה לכסן

הכי קטנים בגן
72

מה חושבות גננות לעתיד על החינוך בגילאי 			
לידה עד שלוש | ד”ר גילה רוסו־צימט ויצחק גילת

76

אני רוצה ,משמע אתה לא קיים! | חלי ברק

עבודת שטח
86

סיבה למסיבה | ליאורה מנור

88

תצפית בבעלי חיים | חנה אבישר

94

תעשה לך פסל/גני סיפור | רחלי פליישון

100

חקר תהליך הנביטה | מיכאלה כדורי־שלזק ועליזה גריינר

הד הגן תשע"ד א'

3

