"כל שמעשיו מרובין מחכמתו -חכמתו מתקיימת"...
(מסכת אבות ג' ,משנה ט')

המסלול לגיל הרך מתכבד להזמינכם לאירוע סוף שנה של:
קונגרס להצגת פרויקטים ביום ד' ה  12.6.13ד' בסיוון תשע"ג

התכנסות והרשמה בכניסה לאודיטוריום מספר 1
9:00-8:30
פתיחה מוסיקלית
9:20-9:00
ברכות :ד"ר היידי פלביאן ראש החוג למדעי החינוך והפדגוגיה
ד"ר בלהה פריינטה ראש החוג והמסלול לגיל הרך
		
		
9:20
פרזנטציות של  2פרויקטים במליאה :יו"ר :חני פרג'
שרית נחום ומאור גרינבאום" :ספורטמתמטי -הוראת מתמטיקה בגן באמצעות ספורט"
9:50-9:20
הדר בלאט" :סביב העולם ב 80 -יום"
10:20-9:50
הפסקה ומעבר לבנין 6
10:40-10:20
סיור במיצגים הויזואליים של פרויקטים בכניסה של בניין .6
11:10-10:40
המציגות :רחלי וקנין ועינב מלכה ,שני פרץ ואסתר ברדה ,ליטל זוסים ,חגית אסולין לוי ואסנת סעיד ,דיקלה לזמי וליאת נאור ,אורלי סיבוני
		
ואסנת אברג'ל ,אילנה משרוקי וענבל קדוסי ,שרית קאיה ,ענת שיקלר ,שירז אברהם ושני רוט.
		
מושבים מקבילים חלק א' בחדרים 12:45 – 11:15
חדר 615
חדר 613
חדר 612
זמן
יו"ר :נעמי סהר
יו"ר :מלי מרטינובסקי יו"ר :מור לוגסי
מדריכה :ד"ר פנינה מדריכה :ד"ר לורט שור מדריכה :מיכל גטניו
קאלוש
אלבין
 11:40-11:15הלה חדד ,מתן נצר נופר אורטל וברי איובי :הלה אזולאי ודניאל
ותהילה פדלון" :שקט "ערכים יוצאים לאור" גרסיה" :עבודת צוות
 5 +דקות
מהסרטים"
מצלמים! הרובד הגלוי
שאלות
והסמוי של הקולנוע בגן
הילדים"
לירון בן חמו ומעיין ברנס רותם בן אהרון וליאת
 12:10-11:45שרונה מדמון וטל
צברי" :הוראת סיפורי דהן" :אני אלוף בהנעת לביא" :תיאטרון בובות-
 5 +דקות
טיול בין מציאות לדמיון"
הגוף :מגוון פעילויות
המקרא בגן"
שאלות
חווייתיות לעידוד תנועה
בגן הילדים"
אילנית אבייב וויקי זוהר:
 12:40-12:15הבטאם יואב" :יחסי קובי יוניסיאן" :הבית
"אומנותון :עידוד הגישה
הגומלין בין בע"ח לבין שלי"
 5 +דקות
האסתטית והמתבוננת
צמחיה בסביבת הגן"
שאלות
בפליאה בציור
ובתרבות"

חדר 620
יו"ר רותם שטריות
מדריכה:
גב' יעל הילרוביץ
מור סבג ומדי יוסף:
"גבולות"

חדר 623
חדר 621
יו"ר :גליה זמלשטיין יו"ר :ליאת בלומנטל
מדריכה :גב' לידיה
מדריכה :מירב
פישמן
תורג'מן
ליפז גרסטל ואור כוכב רג'ואן והדר כהן:
כהן" :טיפוח ערכים "חוקרים ומגלים בגן
באמצעות ספרות הילדים"
ילדים"

רינת לוי ושרון
יפית דקאפה ושירה
בנעים "בובה של רגש -שלומאי" :נזהרים
הבעת רגשות באמצעות בדרכים -מצילים
החיים"
תיאטרון בובות"
סימה דירנבאום" :על
שפה רגשות ומה
שביניהם"

נעמה מאירי ומור
אוזנה:
"על מסע ומשא"-
מסע בנמל הים

רוזי שיינברג" :סוף זה פולי ארבל" :שאלתי,
חקרתי ,גיליתי-טיפוח
תמיד התחלה"
חקר וגילוי באמצעות
הגינה הלימודית"

 13:00 – 12:45הפסקה
מושבים מקבילים חלק ב' בחדרים  13:00עד 14:30
חדר 621
חדר 620
חדר 615
חדר 613
הזמן
חדר 612
הזמן
יו"ר :הלה אליה
יו"ר :עדי אגנס
יו"ר :גל חיים
יו"ר :חופית נעים
יו"ר :נופר דקל
מדריכה :ד"ר לורט שור מדריכה :גב' יעל מדריכה :גב' מיכל מדריכה :גב' מירב
מדריכה :ד"ר פנינה
תורג'מן
גטניו קאלוש
הילורביץ'
אלבין
שרה טהיו ואמילי רבקה ארגו ושרית
 13:30-13:00הלה סבג ,שבבאו  13:25-13:00רויטל גריידי ויסמין בן שירי בכר וחני
הרוש" :טיפוח האוריינות ראסד" :הרגלי כהן" :כלים שלובים" אנצל" :מסעדת
פרי-היוט והלה שושן  +5דקות
 5 +דקות
הבריאות שלנו"
באמצעות מוקד 'בית ניקיון -היגיינת
חג'ג'" :בובטרון בגן :שאלות
שאלות
הפה"
קפה'"
אירועים מחיי היום יום
על בימת התאטרון"
עפרה אטלס:
איריס דדון וליטל אושרה מסיקה:
 13:55-13:30מיה מזרחי ויפעת
 14:05-13:35ענבל אלבז ,טניה
"לימוד נושא
פרנקס" :צבע "מעגלים זה כל
נרקיס" :משפחה"
קובטושנקו וסביג'ה  +5דקות
 5 +דקות
החשמל באמצעות
הסיפור"
סביבנו"
מראיאנה" :הביטו שאלות
שאלות
גישת החקר"
בעולם התת מימי
וחוו אותו"
אורטל גרביאן:
 14:20-14:00שיר אברהם
"דרמה יוצרת
וצליל גויטע:
 +5דקות
בשילוב ספרות
"תזונה נכונה-אף קבוצה
שאלות
ילדים"
לא תופלה לרעה"
 5 + 14:00-14:25דקות
שאלות
			
 14:30סיכום והרשמה ביציאה
זמני הצגות:
שלשה-במושב ראשון  25דקות במושב שני  30דקות
		
זוג 25-דקות הצגה
יחיד/ה 20 -דקות הצגה

חדר 623
יו"ר :לירון אברהם
מדריכה :גב' לידיה
פישמן
מעין אוזן" :חינוך
לתזונה נכונה ובריאה
באמצעות ספרות
ילדים"
סמדר אוזן:
"זהירות בדרכים זה
חשוב לי ולך"
אורית סלע" :עבודה
בחומרי אמנות"

