
מרחבים ברוח הייחודיות הגנית

בכל גן וכדי  , גני חובה 5כפר מנדא כולל ( מערבי) אשכול גנים ילדי עתיד 

להביא לידי ביטוי את הייחודיות של צוות הגן והילדים פתחנו מרחב  

ייחודי שאיננו קיים בשאר הגנים האחרים באשכול



גן אלבטוף-מרחבים ייחודיים בנושא חקלאות 

חקלאות



בנייה ומשחק ברוח החקלאות



*"עטאר"מרחב 

(.מצמחי מרפא)סבתא שבו הציבור מגיע לקבל טיפול באמצעות תרופות מקום -" עטאר"*



וצל סביב נושא הנביטהמרחב של אור 



יצירה עם חומרים מהטבע



מרכז מים בחצר 



עיסת אדמה ותוצרים,משחק עם אדמה 



מרחבים לגידול בדרכים שונות  



מרחבים לגידול בדרכים שונות  



מרחב ליצירה מנדלה בחצר



מייקר ספייס
יצרנות

גן אלאחלאם–נושא היצרנות מרחבים ייחודיים סביב 



סדנא לתכנון ויצירת אביזרים ומשחקים לשימוש הילדים



מתכננים ובונים בשיתוף



מוצרים גדולים  , סדנא מייק בחצר ליצירת אביזרים



מרחב ליצירה בקש



מרחב המשחק חנות כלי בית מיצירת הילדים מעיסת נייר ודס



וכלי חיבוראביזרי יצירה חופשית עם 



שולחן להתנסות בהברגה



וקישוטלבוש 

גן אלורוד–וקישוט לבוש מרחבים ייחודיים סביב נושא 



מרחב יצרנות עם חומרי טקסטיל



ילדים פועלים עם חומרי טקסטיל



אריגה ויצירת תוצרים
בגד לבובה 

מעבודת  
האריגה של 

הילדים



מרחב ליצירה חופשית עם אביזרי משכית



מרחב התנסות ברקמה



אזור המשחק ילדים משתמשים בתוצרים שהכינו



כל ילד הכין את החולצה המיוחדת משלו



צמות  מרחב לקליעת 



בנייה

גן אלנגום–מרחבים ייחודיים בנושא בנייה 



לבנייה במוקד המשחקחומריםמגוון 



ילדים בונים בחומרים מגוונים



התנסות בקרטון כחומר לבנייה



תכנון מבנים באמצעות תוכנת הצייר ויצירתה



הכנת לבנים מחימר מקומי  



בנייה באמצעות הלבנים שהכינו הילדים



מרחבי בנייה בחצר



מזון ותזונה

אלאלואןגן –נושא מזון ומאכלים מרחבים ייחודיים סביב 



מרחב משחק ברוח המטבח המסורתי



ילדים משחקים במרחב של המטבח המסורתי



שונים ובית מוצרי מזון , משקאותמתחלף בגן למכירת מרחב 
.תה



,,,סלטים, שולחן קבוע להכנת מאכלים



ילדים ממציאים מאכלים חדשים



מרחב מסעדה בחצר



מרחב מתחלף 

.מרחב המתפתח מיוזמות של ילדים

ניתן לקיים אותו במרחב  . ילדים ממספר גנים שוניםמרחב שנוצר מרעיונות של 
.  ניטרלי כמו אולם  האשכול או להכין אותו כמרחב נייד



שלב תכנון-מרחב המספרה  



המספרהאביזרים מעולם , מכשירים, הכנת מדפים



פעילויות במרחב



תודה לגננות ולצוותים

בגני אשכול ילדי העתיד  
מנדאכפר ( אשכול מערבי)

על שהבאתם את הייחודיות והמומחיות שלכן  
.לגנים

תודה




