
 

 

 4-3עבודה עם "גינת הקסם" בגן לילדים בני 
 

 : ותהמטר
 בהצלחות. רקביסוס חוויתי של תחושת ערך אשר אינה מותנת  -
 . גןחיזוק תחושת הנראות האישית ב -
 לאחר.פיתוח ראיית הטוב באחר ובכך פיתוח הסובלנות  -

 הערות:

 בפעילות זאת קיימת חשיבות לשילוב בין התמונה, הדיבור המכוון שלנו ביום יום ויצירת החוויה. .1
 אם ניתן המומלץ הינו להכין "גינות קסם" עם ההוריםב

 ניתן לעשות עבודה יחידנית .במקרה שאין אפשרות לערב הורים .2
 "גינות קסם לילדים".שתעשו או 

  תוכלו לחבר אותם לאיכויות בחיי היום יום. ו
 במצבים שונים להזכיר להם באופן שוטף איכויות שקיימות בהם.כלומר 

 "ממה שאני מכירה אותך אומץ מאד מאפיין אותך. אז תתחבר/י לאומץ שבלב שלך. -)לדוגמה 
 וכך על טוב לב , סקרנות,  הומור"(.

 :הורים וילדים פעילות
 !שההורים באים לפנילעבוד עם הילדים, להכיר את הסיפור והרעיון של "גינת קסם",  חשוב להתחיל

 
 בגן:מקדימה פעילות 

  סוגי צמחים מכירים? שיחה קצרה עם הילדים על אלו
 .היום נדבר על זרעים מיוחדיםוציון כי איך צמחים גדלים? 

 .שיש בכל אחד ואחתהתכונות  זרעי קסם
 .לחיבור למי שאנחנוככוחות זרעים שקיימים בכל אחד ואחת ויכולים לשמש 

 ***"את ההקדמה של הסיפור "שלום קוראים לי אור" ואת הסיפור "גינת הקסםמהספר קסמים שבלב תקריאו ***
 עם הילדים שהזרעים של התכונות הם תמיד מי שאנחנו.  דברו

 נות אותנו. אלו איכויות שמאפיי
 בכולם יש אהבה.

 תכונות שאפשר להרגיש אותם בקלות ממש חזק.  קסם ובכל ילד וילדה יש עוד כמה זרעי 
 .תמידהטוב שיש בנו האלו שהם בעצם  "זרעים"ושהקסם ב

   ."הזרעים" והקסם קורה כשאנחנו מרגישים את
 

 הזמנת ההורים:
 ההורים:נוסח מוצע. יכולות כמובן לקצר/להתאים לאופי 

 

 :הנחיות - פעילות עם ההוריםאירוע 

 :כשההורים מגיעים  .1
 ***"את ההקדמה של הסיפור "שלום קוראים לי אור" ואת הסיפור "גינת הקסםמהספר קסמים שבלב תקריאו ***

 עם ההנחיה שלכן:קסם מתחילים להכין לילדים גינות 
  .איזה תינוק/ת הם היוספר לילדים הורים מוזמנים לה 2.1

 ?ואז רושמים איכות מאפיינת: סקרנות? צחוק? שמחה? שלווה
מה האיכות בהם ואוהבים לעשות ו /ותטובים העל דברים שהילד/הורים מוזמנים לשתף את הילדים ה 2.2

 :שההורים רואים
 .יצירתיות וסבלנות -אוהבים לבנות בלגו



 

 

 .סקרנות -אוהבים ללמוד 
 הומור. –אוהבים להצחיק 

 :לדוגמה ר, שכדאי לשמוויש בהן גם איכויות התנהגויות שצריך גם לשנות/לאזן חושבים אם יש  2.3
 ?אומץ ?סקרנות ?הרפתקנות :האיכויות – שובבות

 או אולי  האיכויות בשובבות הן: הומור? יצירתיות?
  ?אכפתיות ?טוב לב: רגישות
  ?עצמאות ?יכולת ביטוי ?יצירתיות ?סקרנות: עקשנות

 ועוד
 הנחות את ההורים לכתוב איכות וליצור סמל.ל .3

 כל ההורים שמים אהבה בגינות!
 .ראו דוגמא מצורפת –מוכנים האיכויות הסמלי  להורים אתיתן לתת נ .4

 .יחד עם הילדים גוזרים. צובעים
 .עם הילדים סמלים לאיכויות שחושבים עליהן ביחדאו שמציירים 

מוכנים )הקבצים מצורפים בנפרד(:דוגמא ליצירת גינות קסם עם סמלי איכויות 

 
 לתלות את כל גינות הקסם על קיר אחד. מומלץ האירוע  סיוםל

 הקיר מגדיל תחושת נראות, מחזק סובלנות והבנה שבכולם יש טוב.
 ויוצר חיבור ויזואלי לתחושת ערך.



 

 

 

 אופן עבודה עם "גינת הקסם" ביום יום:
 להם להתחבר למי שהם באמת. ל"גינת הקסם". זכירלה /מתייאש ניתןנחלש /הילדאנחנו רואים שכאשר 

 . "ה/ת מי את/אני רואה אותך. אני יודעלילדים: " זה קוד שאומר
 

 (.3ניתן לקשור זאת לדרישה לשינוי התנהגות )שיעור 
 תזכור/י להתחבר גינת הקסם ולשנות התנהגות. 

 רואה אותך . סומכת עליך.
 כל הכבוד ששינית התנהגות.

 

 בהצלחה!!

 מוזמנות להתייעץ. לשתף.

 ולא לשכוח לשלוח לי תמונות וחוויות!!
 

 יעל וינר



 

 

 מוזמנות להתייעץ. לשתף.
 על וינרי


