
 יחידת תוכן לחשיפת הנושא השנתי 
במפגש הורים – בתחילת השנה

פעילות פתיחה

כל ֵאם מקבלת כרטיס מרובע, עליו כתוב את שם בנה/בתה.על גבי הכרטיס היא תכתוב מעט על תכונותיו של 
ילדה, מה הוא אוהב ומה ישמח אותו. בסבב, כל אימא תיגש לתלות את הכרטיס בצורה הפוכה )בעזרת סקוץ' 
ייצרו את הלוגו השנתי "שלי – שלך, שלנו'' בתוספת  ללוח(. הריבועים יהיו ממוספרים, ובסופו של דבר הם 

הכיתוב הבא:

 "לכל אחת מתכונותיו של ילד יש תכלית, ויש לעודד אותה. 
 כל ילד נושא בקרבו משאבים נפלאים ויכולות שיספיקו לו לכל ימי חייו, 

הדרך שבה תגדלו את הילד תשפיע לא רק על חייו, אלא גם על חיי ילדיו וילדי ילדיו"

)מתוך "הדרך לחיים של משמעות - חכמת הרבי"(

דיון בקבוצה

נשוחח ונדון יחד עם האימהות, מה לדעתן יעשיר אצל הילדים אינטליגנציה רגשית ושימת לב לאחר.
לפי דברי הרבי נסיק, כי ההכרה והשימוש בתכונה המיוחדת לכל ילד יסייעו לנו בעניין זה.

נבקש מהאימהות לתאר תכונה מיוחדת אצל ילדן וכיצד לדעתן ניתן לפתח תכונה זו?
נעודד  גם שימוש בסובלימציה )עידון יצרים(, לדוגמה: ילד שהוא ליצן, יוכל לשמח אותנו.

)לאחר המפגש, נוכל למפות את תכונותיהם של ילדי הגן לפי תת הנושאים וליצור תפקידים מתאימים לילדי 
הגן בשיתוף עם ההורים(.

נציג בפני ההורים את הנושא השנתי של גני חב"ד בארה"ק לשנת הלימודים ה'תשע"ט: "שלי – שלך, שלנו". 
נסביר, כי במסגרת התוכנית, נעסוק אי"ה  במהלך השנה בהיבטים השונים של ערכי החסד, הנתינה ואהבת 
הזולת בהתאם ליכולות ההתפתחותיות בגיל הרך, יחד עם פיתוח מיומנויות חברתיות בסיסיות ואינטראקציות 

שונות במסגרת הפעילויות השונות בגן, מתוך הבנת חשיבות החינוך לאהבת ישראל כבר בגיל הרך.
נדגיש, כי הנושא ישולב במכלול הנושאים והמיומנויות השונות הנלמדות בגן ולא במקומן.

וגמילות חסדים  הינו על פי החודשים במעגל  כי העיסוק בנושאים השונים של אהבת ישראל  ונרחיב  נציין 
יינתן שם מיוחד בהקשר לנושא הספציפי בו  השנה ובהקשר לחגי ישראל והמועדים החסידיים. לכל חודש 

נעסוק בגן. 
בגיל הרך, העיסוק המרכזי והלמידה מתמקדים בחשיפה לסיפורים השונים על אדמ"ורי חב"ד וסיפורי צדיקים 
מההיסטוריה היהודית. תיערכנה פעילויות שונות בעקבות הסיפורים, במטרה להפנים את רגש הנתינה והחסד 

לאורח החיים.
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