קבוצת התינוקות

קבוצת התינוקות
אני מאמינה שכל פרט חשוב וזקוק לתשומת לב ,לכן הקפדתי ליצור מקום רך

שלילדותי

ב לגדול בו!
טו

מקו
םש

ונעים לתינוקות .במרחב החלומי משטחי זחילה רכים ,צבעוניים ,מגרים ומפנקים והכל
באווירה אפופה רוגע ,תום ואהבה.
צוות מטפלות חם ואימהי עם ניסיון יעניק לאוצר הקטן שלכם את הטוב ביותר.
הקבוצה קטנה ואינטימית.

חשוב לנו שהאוצר שלכם יקבל את הטוב ביותר ,ולכן בשעות הצורך אנו מתגברות את הקבוצה במטפלת נוספת אשר יחד
יעניקו לתינוקות את הטיפול החם והאוהב שהם זקוקים לו.
• דיווח יומי מפורט ומדויק העוקב אחר הזנה ,החתלה ,התפתחות ופעילות כללית
• משחקי התפתחות רבים ומגוונים
• חצר מתוחמת ואינטימית עם משחקי חצר התואמים את שלבי התפתחות התינוקות
• הזנת מוצקים עשירה ,טרייה ומלאה המותאמת לקצב התפתחות התינוק
• מערכת אזעקה ,שער החצר עם אינטרקום ומצלמות אבטחה במרחב התינוקייה בגינה ובשער הכניסה
• צוות המטפלות עבר קורס עזרה ראשונה
• ביטוח למקום ולתינוקות
• המרחב ממוזג ומאוורר
• התינוקות ישנים בלולים )לכל אחד לול בנפרד(
• סדר היום אישי ומותאם לקצב התינוק

הורים יקרים ,אנחנו מבחינתנו ניתן לכם את מלוא הביטחון והאהבה ונשמח שתצטרפו לעוד
הורים מאושרים שנתנו בנו אמון במהלך השנים.
משפחתון שהוא בעיקר בית.

לפרטים נוספים והתרשמות

תהילה מזרחי 02-5734717 | 055-8812528 -

www.yalduti.zapweb.co.il | yalduti8.2@gmail.com

ילדות שנולדה...
נשמח שתהיו חלק
ממשפחת ילדותי
שלכם ,תהילה מזרחי

מאיפה "ילדותי" נולד?

"ילדותי" היה בגדר חלום עם שם לתינוק שעוד לא נולד ,עם הזמן התהוו ונרקמו חלומות לרעיונות ,ורעיונות למעשים,
וב"ה רקמתי מקום רך ומכיל לקטנטנים.
שמי תהילה מזרחי ,אני אמא לארבעה ילדים :תאיר אמונה ,עדי ,אריאל אברהם ושחר מאיר.
מתוך גידול הילדים בבית נקשרתי והתחברתי יותר ויותר לשליחות העצומה הזו.
מכאן ,הדרך אל הרצון לרקום מקום נעים ,מחבק ומכיל לילדים רכים אחרים ולהעניק להם מסגרת תומכת ,חמה
ומפתחת – הייתה קצרה.
מקום שיעניק גם לכם ,ההורים ,שקט נפשי וביטחון ,כשתדעו שלאוצר הכי יקר שלכם יש מקום בטוח שבו מעניקים לו
את הטוב ביותר מכל הבחינות!
בעבר עבדתי עם בני נוער במסגרות שונות ובהדרכות לא פורמליות ,וזה היה מתאים וטוב לאותה תקופה ,אך עם
האימהות גיליתי בעצמי חיבור נפלא שהוליד אצלי חמלה ,חום ,אהבה וגם יצירתיות ורכות כלפי הקטנטנים ,ורצון
לעסוק בתחום שקשור ל"בית" ,ועדיף  -מהבית...
מתוך החיבור הזה הקמתי גן קטן וחלומי ,מקום חם ומשפחתי לקטנטנים:

• ביטחון פיזי  -המקום נבנה ע"פ התקנים המחמירים של "בטרם" ,ויספק לילדיכם סביבה מוגנת ובטוחה
• לחצר שער עם אינטרקום ומערכת מצלמות אבטחה
• מרחב פעילות מושקע ,מעוצב והרמוני עם שלל פינות משחק לפיתוח הדמיון והכישורים החברתיים
• משחקים רבים לפיתוח החשיבה ומוטוריקה עדינה וגסה )ראו נספח(
• סדר יום מובנה וחווייתי )ראו נספח(
• תפריט מזין וביתי ללא אוכל מתועש )ראו נספח(
• העשרה חווייתית ע"פ נושאים מובנים )ראו נספח(
• דף קשר מדי שבוע וקשר חם ורציף עם ההורים
• קבוצת ווטסאפ  -לעדכון וחוויות שוטפות ומתוקות מהגן
• הקפדה על סביבה היגיינית ,נקייה ומאורגנת

ב"ילדותי" גם אתם תרצו לחזור להיות קטנים...
נשמח מאוד שתצטרפו למשפחת "ילדותי"  -מקום שטוב לגדול בו!
מתפללות שנעשה את מלאכתנו נאמנה.
שלכם בהרבה אהבה וציפייה,
תהילה מזרחי וצוות הגן.

סדר היום ב"ילדותי"

מאיפה "ילדותי" נולד?

סוג פעילות

שעה

הסבר והערות

• קבלת הילדים
• משחק חופשי במרכזים ובמרחב הגן
• משחקי קופסה והרכבה
• יצירה יזומה

תה ועוגיות בפינת האוכל
)עד השעה (7:45
משחקי הקופסה וההרכבה
לעתים יוצאו למרחב ע"פ
הנושא הנלמד בגן,
לשם חוויית והטמעת המושגים.

9.20-9.00

מפגש בוקר:
מבוסס על טקס קבוע:
• שיר "בוקר טוב" והתייחסות אישית
לכל ילד באמצעות בובת כפפה
שתדובב את הילדים
• שיר משחק להתעמלות בוקר
• תפילה קצרה
• לימוד מושג חדש בדרך
מוחשית וחווייתית

מצורף נספח עם נושאי ההעשרה
שיילמדו במהלך השנה.
כמובן שהכל יוטמע בדרך
של משחק ,סיפור ,שיר,
הצגה ,המחשה ויזואלית,
יצירות ,ניסויים ועוד.
המערך בנוי ע"פ היגיון
שיקשר בין חלקי היום
והמושגים החדשים.

9.45-9.20

ארוחת בוקר

מצורף נספח תפריט.

10.45-9.45

זמן חצר

בימים גשומים תתקיים פעילות
מוזיקלית ,משחקי חברה
ופעילות חופשית במרחב הגן.

11.00-10.45

ארוחת ביניים

מזונות  /פרי

13.30-11.00

שנת צהריים

14.15-13.30

ארוחת צהריים

9.00-7.30

רגיעה ,הצללת החדר,
נעימות ברקע ,השכבה רכה,
ליטוף ונשיקה לכל ילד,
וחלומות מתוקים...
מצורף תפריט.
אנו מחויבות אליו,
אך ייתכנו שינויים בימים ובמגוון,
תוך שמירה על עיקרון הגיוון
באבות המזון והענקת אוכל מזין.

15.30-14.15

פעילות חופשית במרחב,
החלפת טיטולים ,התארגנות סוף היום

ניתן להגיע מ15:00-
לקחת את הילדים

16.00-15.30

פרידה

 15:50-16:00ארגון וסדר סופי,
יש להגיע לאסוף את הילדים עד
השעה הזו

אנו מאמינות בסדר שיוצר הקניית הרגלים וביטחון נפשי אצל הילדים.
עם זאת ,הגישה היא רכה ובמתכונת של "גן זורם" ,כלומר יש סדר יום קבוע אך דינמי ,ולפעוט יש אפשרות לבחור היכן להימצא.
הזמנים שבהם בכל זאת נקפיד על מסגרת:
בזמן האוכל ,שבו ילדים שצריכים עזרה יקבלו אותה.
בזמן השינה  -כולם ביחד ישכבו לישון.
ביתר שעות היום הגן פתוח בפני רצונו של הילד ,גם במפגשים .כמובן שילד שבוחר לא להשתתף יקבל התייחסות והזמנה להיות
עם כולם ,אך אם בכל זאת יבחר אחרת ,זה גם בסדר.

העשרת שפה ומושגים לקטנטנים

חודש תשרי יוקדש ברובו להסתגלות וקליטה ,הקניית הרגלים והכרת מרחב המשחק במשפחתון.
נושא החודש :החגים ,מושגים ,מנהגים ,שירים ,סיפורים והמחזה.
חודש חשוון נושא החודש :הסתיו ומאפייניו | .נושא משני :הכרת הצבעים בצורה חווייתית ומוחשית מאוד.
חודש כסלו נושא החודש :סיפור חנוכה ומושגי החג | .נושא משני :הכרת הצורות.
חודש טבת נושא החודש :החורף | .נושא משני :רגשות  -מה אני מרגיש היום?
חודש שבט נושא החודש :עצים וטבע | .נושא משני :המשפחה שלי.
חודש אדר נושא החודש :חג הפורים והרבה שמחה | .נושא משני :הפכים.
חודש ניסן נושא החודש :חג האביב | .נושא משני :אני וגופי  -הרגלי סדר וניקיון ,גמילה מחיתולים.
חודש אייר נושא החודש :יום העצמאות  -נחגוג יום הולדת למדינה ,יום ירושלים.
נושא משני :לספור ולמנות חפצים )בהקשר לספירת העומר(.
חודש סיוון נושא החודש :חג מתן תורה ,חג השבועות | .נושא משני :המשך מספרים ותרגול גזירה.
חודש תמוז נושא החודש :בית המקדש ,אהבת חברים | .נושא משני :אני וגופי ,חמשת החושים.
חודש אב נושא החודש :בעלי חיים ותוצריהם.
חודש אלול הכנה לפרידה | .נושא משני :סליחות.

אנו רואות בתפקידנו שליחות אמיתית ,ויודעות שבחרתם במסגרת פרטית על מנת להעניק לילדיכם את הטוב ביותר.
אנו ,מצדנו ,ניתן את המרב והמיטב ,כשהבסיס הוא אהבה ,הכלה ותשומת לב ,כאילו היו אלו ילדינו ממש .כמו כן נעניק
למתוקים חוויות ותגליות חדשות ,וכך חוויית הגדילה שלהם תהפוך למעצימה ומפתחת יותר.
• אנו לא נראה סרטים לילדים ,מתוך עיקרון ורצון לפתח את הצדדים החברתיים והיצירתיים שלהם.ה במקרה
שנחשוב שסרטון מסוים יכול להשלים את הטמעת הידע הנלמד בגן באופן חווייתי שיתרום לקטנטנים ,אנו מתחייבות
לעדכן אתכם על כך.
• כל המושגים שנרצה ללמד בעז"ה יועברו בדרך מלאה יצירתיות וגירויי למידה.
• נשתדל שהמושג הנלמד יעבור כ"חוט מקשר" בכל האווירה בגן  -בשירים והסיפורים שייבחרו ,ביצירות ,במשחקים
שנחשוף ,במרכזים וכן בדיאלוג במהלך היום עם המתוקים.
• מדי שבוע יישלח דף קשר עם כל החוויות שחווינו במהלך אותו שבוע.
• בכל יום עדכון בדף על דלת הגן  -מה עשינו היום בגן ,מה אכלנו וכו'.
• כמובן שישנם עוד נושאים רבים שמצויים לפנינו ,וגם בהם ניגע במהלך השנה בעז"ה.

לבנו תפילה שהקב"ה יסייע בידנו להיות כלי מתאים לשליחות העצומה הזו של שמירה על נשמות
קטנות ורכות אלו,
ושייתן בלבנו בינה ולב נכון לדעת לנגן עם כל ילד את הניגון שלו...
עם המון אהבה,
תהילה מזרחי וצוות הגן.

מרחב הפעילות של "ילדותי"

העשרת שפה ומושגים לקטנטנים ב"ילדותי":

מרחב הפעילות של "ילדותי":
כפי שציינו ,אנו מאמינות שכל פרט זקוק לתשומת לב והשקעה .לכן ,מרחב הפעילות שלנו מעוצב בצורה הוליסטית ,רכה
ונעימה ,שתיתן תחושת רוך ,נעימות וחן של ילדים ...תראו שגם אתם תרצו להישאר!
מדי שנה אנו מעשירות את מרחבי המשחק בגן ובחצר להנאת הקטנטנים:
• פינת מפגש וסיפור
• פינת מטבח וקניות מושקעת במיוחד עם אביזרים רבים
• פינת תיאטרון ותחפושות
• מרכז בנייה  -פינת נגרייה ותיקונים
• קוביות בגדלים ומסוגים שונים
• משחקי הרכבה וקופסה רבים ואיכותיים
• פינת "קוקו"
• פינת טיפוח ויופי
• פינת בובות ועגלות
• מרכז יצירה  -מפגש עם מוצרים רבים ומגוונים
• דפי צביעה והדבקות בשפע וזמינים לילדים  -על פי נושאים ויצירה מכוונת ,או יצירה חופשית
• לוחות פעילים  -מגנטים ,סקוצ'ים ,לוח גיגו וגירים )בחצר(
• לוחות מידע  -הציורים שלי
תמונות מספרות
דפי קשר ונושא החודש

לוח חופשות תשע"ו2016-2015 ,

מועדים

ימים בשבוע

תאריך לועזי

תאריך עברי

ראש השנה

א-ג

13-15.9

כ"ט אלול -ב תשרי

יום כיפור

ג-ד

22-23.9

ט תשרי

סוכות

א-ב

27.9 - 5.10

י"ד  -כ"ב תשרי

חנוכה

ה-ו

10-11.12

כ"ח -כ"ט כסלו

ביתר ימי החג
מסיימים ב15:15-

תענית אסתר

ד

י"ג אדר

מסיימים ב14:00-

פורים

23.3

ה-ו

24-25.3

י"ד  -ט"ו אדר

חופשת פסח

ד-ו

20-29.4

י"ב  -כ"א ניסן

יום הזיכרון

ג

11.5

ג אייר

יום העצמאות

ד

12.5

ד אייר

ו-א

10-12.6

ד  -ו סיוון

צום י"ז בתמוז

א

24.7

י"ח תמוז

צום ט באב

א

14.8

ט אב

שבועות

הערות

מסיימים ב13:30 -

מסיימים ב14:00 -

הארות נוספות:
• במועדים תענית אסתר ,יום הזיכרון וצום י"ז בתמוז מסיימים מוקדם ,בימים אלו נגיש ארוחה קלה במקום ארוחת הצהריים
המלאה.
• בימי שלג ננהג ע"פ הוראות המוקד המקומי ומערכת החינוך ביישוב .עם זאת ,אם תתאפשר הגעת מטפלות ובאופן בטוח
תתאפשר הגעה לגן ,נשקול בחיוב קיום הפעילות בגן באופן מלא או חלקי .בימים כאלו ,שבהם מערכת החינוך שובתת ,אין
כיסוי ביטוחי לגן :ימים אלו הם באחריות ההורים ואנו נחתימכם על אישור המביא לידיעתכם את הנושא.
•  3ימי שישי הצהרה :אלו ימים שאנו שומרות את הזכות לא להפעיל בהם את הגן ולהשתמש בהם כימי חופשה בעת הצורך.
בימים כאלו תינתן הודעה לפחות שבועיים מראש .נשתדל שלא להשתמש בהם כלל.
ימי הסתגלות:
יום שלישי  ,10:30-8:30 :1.9יום רביעי  ,11:00-8:00 :2.9יום חמישי .11:30-8:00 :3.9

תפריט שבועי

לוח חופשות תשע"ו 2016-2015 ,משפחתון ”ילדותי“.

ראשון
קבלת פנים

תה ועוגיות

• כריך
גבינה \ קוטג
9.00-9.30
ארוחת בוקר • סלט
• ירקות חתוכים
• ביצה קשה

ביניים

מזונות /פרי

שני
תה ועוגיות

• כריך
גבינה\קוטג
• ירקות חתוכים
• חביתה

מזונות /פרי

פסטה
אורז
ברוטב עגבנית
ארוחת צהרים תבשיל עוף
עם אפונה\שעועית וקציצות\שניצלים

שלישי

רביעי

תה ועוגיות

תה ועוגיות

תה ועוגיות

• טוסטים
• גבינה צהובה
• ירקות חתוכים
• סלט תירס

• כריך
• חומוס,טחינה
• חמוצים
• ירקות

• כריך
ממרח תמרים,
שקדים,
דבש וטחינה,
• פירות טריים
חתוכים

מזונות /פרי

מזונות /פרי

מזונות /פרי

חזה עוף בגריל
פתיתים
וסלט ירקות

קוסקוס ביתי
מרק ירקות \ עוף

חמישי

שישי
תה ועוגיות

• כריך
ממרחים
• ירקות חתוכים
• פירות

קציצות דגים,
או קציצות ירקות
\ פלאפל
אורז\פירה ביתי
וסלט ירקות

יש הקפדה על שימוש בכל אבות המזון ,אוכל ביתי וטרי מדי יום.
ייתכנו שינויים בתפריט או בסדר הימים לפי שיקול דעתנו.
פירות ישולבו בארוחות הביניים ובארוחות הבוקר לאורך השבוע.

מזונות /פרי

