"תודה למי שאני אוהב/ת" | גיל הרך
מסורת ישראלית חדשה

יעדי השיעור:
עידוד ופיתוח שיח של הכרת תודה עבור אנשים שאוהבים
בראיה הפסיכולוגית ,שלב הגן מהווה גשר בין התהליך האגוצנטרי של הילד/ה לשלב החברתי בקבוצת
השווים בבית הספר .המילה "תודה" נקלטת ונלמדת מהר עבור רוב התינוקות ,אך נראה שיש לחזקה
ולחדדה דווקא בשנות הגן ,זאת כדי לסגל ראיה ושפה הרואה את האחר ומעצימה את הטוב.

מטרות:
לפתח ולהתנסות באמירת תודה והכרת הטוב עבור האחר
ללמוד את עברו של העם היהודי בגולה המחזק את ההודיה במדינה ריבונית משלנו

עזרים:
בריסטול גדול עליו כתוב "תודה"
שיר תודה להשמעה (רמקולים וטלפון חכם/רדיוטייפ)
גלויות להכנה (נספח)
כלי כתיבה ויצירה

מהלך:
?

על בריסטול גדול נכין שלט עם המילה "תודה" בכתב בלון (מלא) .נתלה את השלט על הלוח ונשאל את
הילדים והילדות שאלות מנחות:
מהי תודה?
מתי אנחנו אומרים ואומרות תודה?
מי יכול/ה לספר לי על מקרה שהוא/היא אמרו תודה למישהו/י אחר/ת או שאמרו לו/לה תודה?
האם זהו מעשה טוב לומר תודה?
האם זה משמח את האדם/אישה שמודים לו/ה?
מתי אפשר להגיד תודה?
מתי היית רוצה שיגידו לך תודה?
נסכם ונאמר שאמירת תודה היא מעשה טוב וחשוב וכי צריך לזכור להגיד תודה לאנשים שאנחנו
אוהבים..
תודה לחבר/ה :נשמיע את השיר "תודה" של עוזי חיטמן ז"ל .בזמן שהשיר יתנגן ,נזמין את כל
הילדים והילדות לקום ולהסתובב במרחב .בכל פעם שתעצור המוזיקה ,כל ילד/ה יבחר/תבחר חבר/ה
שעומד/ת לצידם/ן ויאמרו לו/לה תודה על משהו קטן ששימח אותם/ן היום.
הכנת גלויות תודה :הילדים והילדות יוזמנו לצייר ולקשט וכן לכתוב (בעזרת הגננת/גנן) מילות תודה
לבן/בת משפחה או לחבר/ה (נפסח גלויות להדפסה).
קישוט חופשי :נזמין את הילדים והילדות לקשט ולצייר וכן לכתוב בעזרת הגננת/גנן מילות תודה על
השלט "תודה" שהוכן מבעוד מועד .את השלט אפשר יהיה לתלות על הלוח כשהוא מקושט וצבעוני.

צלמו ותייגו

"עשרת ימי תודה"

 10#ימי תודה

www.tentoda.org

מסורת ישראלית חדשה

נאסוף את הילדים והילדות למפגש סיכום .נחזור עבורם/ן על מהלך הפעילות ונסביר כי המילה
"תודה" כוונתה להגיד לאדם/אישה האחר/ת שאנו מרגישים/מרגישות שמחים/שמחות ויודעים/
יודעות שמישהו אחר או מישהי אחרת עשה/עשתה משהו טוב וחשוב עבורינו.
נוסיף ,כי יש המון דרכים להביע תודה :במילים ,במבט ,בחיבוק או נשיקה ואפילו במעשים.
אפשר לתת לילדים והילדות דוגמות מעשיות של אמירת תודה בכל מיני סיטואציות בחיים:
כאבא או אימא מכינים לי ארוחת ערב
כשמקריאים לי סיפור
כשחבר ויתר בשבילי על צעצוע בגן
כשחברה עוזרת לי לקום אם נפלתי
כשסבתא או סבא מביאים לי מתנה נספחים:
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נספחים:

תודה /עוזי חיטמן
תודה על כל מה שבראת
תודה על מה שלי נתת
על אור עיניים
חבר או שניים
על מה שיש לי בעולם
על שיר קולח
ולב סולח
שבזכותם אני קיים
תודה על כל מה שבראת
תודה על מה שלי נתת
על צחוק של ילד
ושמי התכלת
על אדמה ובית חם
פינה לשבת
אישה אוהבת
שבזכותם אני קיים
תודה על כל מה שבראת
תודה על מה שלי נתת
על יום של אושר
תמימות ויושר
על יום עצוב שנעלם
תשואות אלפיים
וכפיים
שבזכותם אני קיים.

צלמו ותייגו

"עשרת ימי תודה"

 10#ימי תודה

www.tentoda.org

מסורת ישראלית חדשה

אני רוצה לומר תודה
ל___________ :

באהבה___________ :

אני רוצה לומר תודה
ל___________ :

באהבה___________ :
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מסורת ישראלית חדשה

יעדי השיעור:
פיתוח המודעות של הילדים והילדות לאקט התודה והערכה בחייהם/ן דרך המשפחה והסביבה הקרובה.
בראיה הפסיכולוגית ,שלב הגן מהווה גשר בין התהליך האגוצנטרי של הילד/ה לשלב החברתי בקבוצת
השווים בבית הספר .הכרת הטוב והתודה הינם חלק מהותי מתהליך החִברות ובנייתה של חברה תומכת
וערכית יותר .ההתנסות הראשונה של הילדים והילדות בהכרת תודה והערכה ,תתמקד במשפחה והסביבה
הקרובה.

מטרות:
ללמוד את מושג "התודה" והפועל היוצא שלו
להתנסות בפועל בנתינה וקבלה המחזקת את הכרת התודה והערכה

עזרים:
השיר "תודה" של עוזי חיטמן

ציוד יצירה :צבעים ,טושים ,דבקים ,מדבקות וכו'

טלפון חכם+רמקולים/רדיוטייפ

הסיפור "ירח זורח"  /הקלטה (מצורף קישור)

שתי בובות יד

מדליות הערכה

מהלך:
נשמיע לילדים והילדות את השיר "תודה" של עוזי חיטמן ונלמד אותם את מילות השיר.

?

נשאל את הילדים והילדות אודות הכרת התודה שלהם ,כשאת תשובותיהם/ן אפשר יהיה להמחיש
על ידי בובת יד בכל אחת מהידיים אשר כמו שואלות ועונות אחת לשנייה:
מתי אומרים תודה?
למי אומרים תודה?
מתי אמרתם תודה?
מי אמר/ה לכם תודה?
פרחי תודה :נחלק לכל ילד/ה דף ,בו מצויר פרח עם שישה עלי כותרת ורשום שם של אחד/ת מילדי
מהגן .הילדים והילדות יתבקשו לקשט את הפרח ולרשום/לצייר בכל אחד מעלי הכותרת על דברים
שהם/ן מודים/מודות לאותו או אותה ילד/ה.
עם סיום היצירה ,נבצע מעין טקס החלפות בין ילדי וילדות הגן ,כשהם/ן מעניקים/מעניקות את הפרח
לחבר/ה ומקבלים /מקבלות בעצמם/ן פרח שהוכן להם/ן.
נקריא את הסיפור "ירח זורח" מאת חדווה גבריאל .אם אין אפשרות להשיג את הסיפור במלואו ,אפשר
להשמיע לילדים את הסיפור בהקלטה .לחץ למעבר להקלטה
זהו סיפור על נתינה של הירח לדמויות שונות בסיפור .כל אחת מקבלת מהדמויות את מה שהיא צריכה.
אלמנט המחזוריות בירח הוא חשוב בכדי להעריך נתינה שהיא מעניקה אך גם ממלאת מחדש.
מדליות תודה :בכדי לייצר מודל ראוי להכרת תודה ואמירת התודה ,הגננת או הגנן תחלק/יחלק מדליות
עם הישג לכל אחד (מדליות הערכה אישיות על משהו שהילד\ה מוצלח/ת ומיוחד בו ,תכונה או
התנהגות שצריך להודות עליה) .בהמשך התהליך ,יכינו הילדים והילדות בעצמם/ן את המדליות עבור
חבריהם/חברותיהן לגן ,לחיילים/חיילות ,למשפחות שלהם/ן ,למדינת ישראל ועוד.
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"תודה למדינה שלי" | גיל הרך
מסורת ישראלית חדשה

יעדי השיעור:
פיתוח המודעות של הילדים והילדות לאקט התודה והערכה עבור המדינה
הכרת התודה של הילדים והילדות בגן הופכת למחווה טבעית כאשר מפתחים את תודעתם/ן להכיר
ולהודות לאנשים ולסביבה בה הם חיים וחיות .לזאת תצטרף הודיה למדינה ומולדת .לצד התודה הכללית
על עצם המדינה נעזור לילדים והילדות לפרוט את חשיבות הדברים הקיימים סביבם תוך מיקוד המבט
על מה שנראה טבעי וברור להם/ן מאליו (חקלאות ,ביטחון ,מגורים וכו').

מטרות:
להבין כי קיומה של מדינת ישראל אינה מובנת מאליה
להיפגש עם ה"חדשות טובות" על הנעשה במדינה
להביע את תודתנו הלאומית בצורות שונות

עזרים:
ברקן+מחשב+רמקולים
דגל ישראל קטן לקישוט (נספח)
טושים וצבעים

מהלך:
ננלמד שיר במשותף ,שיהיה כהכנה לקראת הופעה בפני הורי הגן לכבוד יום העצמאות .אפשר לשלב
תנועות ואביזרים בשיר.
שירים אופציונליים:
"ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת"  /דתיה בן דור
"כאן נולדתי"  /עוזי חיטמן
"אלוהים שלי"  /עוזי חטימן
"נולדתי לשלום"  /עוזי חיטמן

?

נעבור יחד על מילות השיר .נשאל את הילדים והילדות שאלות מנחות כדי ללמוד את טיבן של המילים:
אילו דברים שיש בשיר אתם/ן רואים/רואות או מכירים/מכירות ?
האם אלה דברים שאתם/ן אוהבים/אוהבות?
האם אי פעם חשבתם/ן על כך שיש להודות על הדברים הללו?
אילו דברים מוזכרים בשיר ועליהם מודים?
למה זה חושב להגיד תודה?
למה זה חשוב להגיד במיוחד תודה למדינה?
אילו דברים נהדרים יש במדינה שלנו שאתם/ן רוצים ורוצות להגיד תודה?
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לסיכום ,נזמין כל ילד/ה להגיד על מה הוא או היא רוצה להודות למדינה.
אפשר לעזור עם רעיונות לדברים שהם/ן יכולים/יכולות להודות עליהם שקיימים במדינה ,כמו:
צבא ומשטרה ששומרים ,עיר שבונה בית ספר וגן משחקים ,שפה עברית שאנחנו יכולים לדבר
אחד עם השני ,חקלאות ישראלית .וכן ,אפשר לספר קצת פרטים היסטוריים שיחזקו את תחושת
ההודיה.

אפשרות נוספת:
נחלק לכל ילד/ה דגל ישראל קטן (נספח) ונזמין אותם/ן לכתוב או לצייר דבר אחד עליו הם/ן
מודים/מודות למדינת ישראל .את הדגלים נתלה כקולאז' משותף בגן או במרחב הציבורי (מרכז
מסחרי וכו).
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נספח:

נספח:
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