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  יצירת גשרים -ון" בגן הילדים נ"תהליך תיכ

  רקע: 

טכנולוגיה היא פעילות אנושית, שמטרתה לשנות את הסביבה הטבעית, כך שזו תתאים 

לצרכי האדם. האינטראקציה של ילדים בגיל הרך עם מעשה ידי אדם בעולם הסובב אותנו, 

גם ברמה המושגית וגם   -עילה. זאת היא למידה משמעותית יוצרת הזדמנות ללמידה פ 

  ברמה המעשית. היא משלבת תכנון, פתרון בעיות ולמידה מתוך עשייה. 

אחד היעדים של תכנית הליבה במדע ובטכנולוגיה בגן הילדים, הוא עיסוק בתהליך תיכון.  

טכנולוגית באופן   תהליך תיכון הוא סדרת פעולות של תכנון וביצוע, המאפשר פתרון של בעיה

שיטתי, והוא מסתיים לרוב ביצירת מוצר. הכוונה היא לאפשר לילדים להוציא רעיון מהכוח אל  

הפועל, תוך שימוש במאפייני תהליך התיכון, על פי מידת יכולתם. השתתפות בתהליכי 

  החקר והתיכון גורמת לשיתוף הילדים ביצירת הידע במקום שינונו. 

פעיל ליצירת סביבת המשחק שלו, יוצר הרבה סקרנות, מוטיבציה    תהליך זה, בו הילד שותף

ולמידה משמעותית אצל הילד. הגננת יכולה לעודד את הילדים להעלות מגוון רעיונות למוצר,  

  לכוונם להיעזר בשרטוטים ולסייע להם באיתור מידע הנדרש להם לצורך בנייתו. 

שים בתהליך התיכון, צריך לחשוף את חשוב לזכור, שכדי להוביל לפיתוח דפוסי חשיבה הדרו

  הילדים להרבה התנסויות בתהליך מסוג זה.

  הערה: ניתן למצוא את הקישורים לסרטונים המוצעים במערך במדריך למורה. 

   

  מטרות השיעור: 

 .הילדים יפתחו חשיבה, יכולת תכנון, פתרון בעיות, דמיון ויצירתיות  

 סוגי החומרים השונים, על שמותיהם הילדים ירחיבו את אוצר המילים שלהם בקשר ל

  ותכונותיהם, הכרת כלי עבודה ותפקידם וכן מושגי מרחב.

  .הילדים יפתחו את יכולת המוטוריקה העדינה  

  .הילדים יפתחו מיומנויות חברתיות דרך עבודת צוות  

  .הילדים ילמדו לעשות שימוש חוזר בחומרי פסודת שונים  



   

  דוגמה לפעילות 

בגן של רחלי גרינברג, הציעו הילדים לבנות גשר מבקבוקים קטנים, וביקשו לצייר נחל 

  מתחתיו.

את הפעילות בגן, שנעשתה באופן של "למידה מבוססת פרויקטים", הם התחילו בעקבות 

  קריאת הספר "הגשר" מספריית פיג'מה.

גשרים. הילדים הקימו  אחד הילדים שאל: "איך נוצר גשר?". מתוך שאלה זו החל דיון על סוגי 

  תערוכת גשרים, כאשר חלק מהעבודה נעשתה בגן וחלקה בבית עם ההורים. 

  הילדים ציירו גשרים ויצרו מודלים של גשרים באמצעות חומרים שונים (נייר, עץ ומתכת). 

הם בנו גשרים במרכז הקובייה, במרכז הסדנה וגם בארגז החול. ארגז החול נוח לבניית 

גם יכול לשמש כמצע מצוין לעבודה, שכן, אם מרטיבים אותו, נוח לחפור  גשרים מחול. הוא 

  בו ולהעמיד בו חפצים. 

הילדים הציגו את העבודות שבנו במליאת הגן. הם תיארו את התהליך שהם עברו וכיצד  

  הקימו את המודל.
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