טופס מיפוי כלל הגנים ביישובי הפיילוט
תכנית איכות החינוך
שם הגן:

סמל הגן:

מספר הילדים:

שם הגננת:

ותק:

השכלה:

שם הסייעת:

ותק:

השכלה:

שלב גיל:

 -1טרום חובה

 -2חובה

 -3משולב :טרום+חובה

סוג הגן:

 -1ממלכתי		

 -2פרטי

 -3חינוך מיוחד

סטטוס מבנה הגן( :שכור /מבנה רשות)

אנשי מקצוע מעורבים בגן:

השתלמויות:
(חמש שנים אחרונות -נא להתייחס בתשובה האם עברת השתלמות מבטים ושיחות ?)
 -1גננת:

1

 -2סייעת:

כישורים מיוחדים – מומחיות בתחום מסוים:
 -1גננת:

 -2סייעת:

מיפוי תכניות התערבות בגנים:

שם התוכנית

סוג התוכנית:

איתור ,טיפול ,העשרה

מקורות מימון גוף אחראי

הערות

2

מיפוי ערכות למידה בגני איכות החינוך:

ערכות ועזרי למידה

נושאי הליבה
שפה
מתמטיקה ,מדע וטכנולוגיה
אומנות (מוסיקה)
כישורי חיים
חגים ומורשת
ערכות שפותחו עי הגננת

מה מקורות הידע שלך כגננת להעשרה ופיתוח למידה בגן
(נא לציין :אתרי אינטרנט ,בית הגננת ,בוסתן נט ,משרד החינוך-אתר הקדם יסודי ,פסגה ,אקדמיה ,
למידת עמיתים)..

שותפות עם הורים במסגרת הגן:

סוג פעילות

תדירות אחוז
(מספר הנוכחות
מפגשים
בשנה)

 -1עד 50%
50%-70% -2
 -3מעל 70%

מטרת
המפגש

אנשי מקצוע
נוספים
שמעורבים
בביצוע
הפעילות

הערות

מפגשים /אסיפות
הורים
ביקורי בית
חגיגות ואירועים
דיווחים שוטפים
מפגשים פרטניים
מפגשי דיווח ומעקב
לצורך ייעוץ מקצועי
אחר

3

איזה כלים עומדים לרשותך לעבודה עם ההורים

העלאת צרכים( :מה חסר לי על מנת לשפר את העבודה עם הורים)

האם יש וועד הורים בגן? באיזה נושאים את משתפת אותם?

הצעות לשיפור איכות החינוך בגני הילדים ביישוב?

בהנחה שיש לך את כל התנאים כדי לקדם את איכות החינוך ביישוב ,עם מה היית מתחילה?

4

טופס מיפוי פיזי של גני איכות החינוך:
לציוד החסר
לציוד קיים ולסמן
נא לסמן
הערות כלליות:
ציוד איכותי ותקני .עדיפות לרהיטי עץ ופורמייקה .במידה ויש גלגלים עליהם להיות עם מעצורים ,על
הריהוט להיות מותאם לגובה הילדים נגיש.
שימו לב :חשוב להימנע מריהוט וציוד יתר כדי לאפשר לילדים מקום ומרחב למשחק

–

+

ריהוט
וציוד כמות
כללי לגן
ארון תאים לציוד
אישי של הילדים

36

כסאות

40

גודל

גובה
 50סמ
70x90
90x90
קוטר 120

הערות

(במספרים)

לאחסון תיק אוכל ,מעיל,
חפצים אישיים.
בסיס עץ ,משטח פורמייקה או
עץ

ארון תאים
לילדים (מגירות
אישיות)

3
2
1
מינימום
כמספר
הילדים

כוננית משחקים

3

ארון מכלים

1

שולחן מים כפול

2

שולחן חול

1

ספסלים

2

כסא גננת

2

ארון לגננת

1

עם דלתות שניתן לנעול

מתלה נייד
למעילים או
ארון סגור

2

במידה ואין תאים אישיים לכל
ילד.

לוח דו צדדי נייד
מגנטי לבד +לוח
טושים מחיק

1

שולחנות

קיים

דירוג ציוד חסר
חסר לפי סדר עדיפות

רגלי עץ ,פינות מעוגלות,
עמיד בפני חומרי ניקוי
 ,12,10או  18מגירות

עומק 40
אורך 117
גובה 86
גובה 86
ארוך 71
עומק 41

 1מחולק
 2ללא חלוקה
מגרות פלסטיק שקופות
כל שולחן מכיל  2קערות.
עדיפות לקערות שקופות.
מומלץ להציב במרפסת או
בחצר מוצלת.

גובה 55
אורך 115
רוחב 60

מפלסטיק קשיח

גובה 113
אורך 84
רוחב 60

5

כמות

הערות

משק בית
פינת החתלה לבובה  +מזרן

1

מעץ

ארון לבגדי בובה

1

מעץ

שולחן לפינת הבית

1

כסאות לפינת הבית

4

מעץ ובעיצוב שונה
מהשולחנות של הגן
מעץ ובעיצוב שונה
מהכיסאות של הגן

מראה תלויה בגודל גוף

1

בהתאם לתקן בטיחות

מתקן לאחסון תחפושות
אביזרים
מיטה לפינת בובה גדולה +
מזרן

1
1

סט ספות לפינת הבית

1

בובות גדולות

4

מטבח משולב הכולל כיור,
משטח עבודה ,כיריים ,ותנור

1

עריסה לבובה

1

עגלות לבובה

3

בובות

4

קיים

חסר דירוג ציוד חסר
לפי סדר עדיפות

גודל המאפשר שימוש עי
הילדים עצמם.
לפחות  3חלקים .מומלץ
שהסט יכלול ספה חד
מושבית ,ספה דו מושבית
וספה תלת מושבית.
ייצוג רב תרבותי

זכר ונקבה בובות רכות
לילדים צעירים 1 .כהת עור

סט כלי מטבח וסט כלי בישול
מתקן תיאטרון בובות נייד

1

שטיח

1

6

ציוד למשחק ,פעילות ויצירה
מרכזי פעילות ומשחק :בית ,מרפאה ,חנויות בנייה וכו'

הציוד המוצע ברשימה זו הינו רב שימושי ועשוי לשמש למרכזים שונים עפ תכנון הגננת.

משחק סוציו-דרמטי

כמות

הערות

ספרייה
כוננית חזיתית רחבה

1

מדפים משופעים להצגת חזית הספר

כוננית להצבת ספרים

1

גובה 1.20 -מ’ עומק 30-סמ אורך 1מ’עם אפשרות לנייד כל מדף בנפרד.

כריות וספה

1

רצוי ספה לשני ילדים

שולחן

1

כסאות

4

* ספרים

בסיס עץ ,משטח פורמייקה או עץ.רצוי
בעיצוב שונה מרהיטי הגן
רשימת מומלצת מצורפת

שטיח רצפה
ערכות בובות להמחשת
סיפור עשויות מבד

קיים חסר דירוג ציוד חסר
לפי סדר עדיפות

5

כדאי לשקול התאמת צבעים עם
הסביבה הכוללת
יש ערכות מוכנות לדמויות של
סיפורים

ספרי קודש ,מילון ,אטלס

ספרייה

ריהוט
וציוד כללי כמות
לגן
מספרים קטנים קטומים
ומעוגלים בקצה
מספרי זיג זג קטנים
קטומים ומעוגלים בקצה

5

שדכנים קטנים  +סיכות

10

מחוררים קטנים

5

מתקני צלוטייפ

5

מחדדי שולחן

2

10
זוגות

הערות

דירוג ציוד חסר
קיים חסר לפי סדר עדיפות

יש לדאוג למספרים מתאימים לילדים
שמאליים
יש לדאוג למספרים מתאימים לילדים
שמאליים

7

ציוד משרדי
בסיסי לילדים

ציוד משרדי
לגננת

כמות

מספריים גדולים

2

מספרי זיג זג

1

סכין חיתוך יפני

2

שדכן גדול

2

שדכן קטן

2

אקדח סיכות  +סיכות

1

אקדח דבק חם

1

מחורר

2

מסמרים +פטיש

2

מברג

2

מתקן לצלוטייפ גדול

1

ארגונית משרד עם
מגרות לתיוק

1

קלסרים גדולים

5

מחדד שולחן

1

קיים חסר דירוג ציוד חסר
לפי סדר עדיפות

הערות

ציוד משרדי לגננת אומנות ויצירה

ציוד אומנות ויצירה
כני ציור

כמות

הערות

4

 2למוקד יצירה קבוע בגן

דירוג ציוד
קיים חסר חסר לפי
סדר עדיפות

 2יצירות אמנות מתחלפות
מסגרות מתחלפות

2

רהיט/כוננית להגשת חומרים לסדנא פתוחה

1

להצגת יצירות אומנות

מיכלים/סלסלות בגדלים שונים

8

מומלץ רהיט בעל מדפים
מדורגים בגובה המתאים
לילדי הגן.

רהיט בעל מידוף/חלוקה להנחת מגוון מצעי
עבודה שונים
לוח לציור בצבעי ידיים

1

לוח גירים

1

שולחן כיור (לחומר)

1

עגלה לייבוש ציורים
מכחולים שטוחים (רצוי – מקל קצר)

12

מכחולים עגולים רכים (לאקוורל)

12

חומרים מתכלים:
צבעי גואש
צבעי אקריליק
צבעי ידיים
גירים צבעוניים
עפרונות צבעוניים
ציוד אומנות ויצירה

כמות

הערות

קיים

חסר

דירוג ציוד
חסר לפי סדר
עדיפות

פחם ,מחק פחם
גירי שמן (פנדה)
גירי פסטל
חומר
פלסטלינה
סוגיי דבקים ואמצעים מחברים
מצעים בעוביים שונים ובגדלים שונים כמצע
לציור ולהדבקות .רצוי מצעים בשימוש חוזר
מחומרים שונים דו ממדיים ותלת ממדיים
גרוטאות לפיסול – שימוש חוזר
פריטים שונים לעיצוב והדבקה  -שימוש חוזר
יצירות אמנות (רפרודוקציות) איכותיות

9

ציוד משרדי לגננת אומנות ויצירה

ציוד לפעילויות דידקטיות כמות
פזלים מעץ

15

הערות

דירוג ציוד
קיים חסר חסר לפי סדר
עדיפות

בנושאים ובתחומים מגוונים,
בגדלים שונים ,בהתאם לגיל

5
מערכות

דומינו
משחקי זכרון

5

משחקי מסלול

5

לוטו

5

משחקי הרכבה :לייזי ,סברט
פטריות ,לגו ,טייני -גדול ,קוביות
שולחן ,טנגרם משחקי דגמים

רצוי  2סטים מכל סוג

3
חרוזים בגדלים שוני ם – שרוכי ניילון חבילות

ציוד וכלים לפעילויות מדע ,טכנולוגיה וחינוך סביבתי
הציוד מיועד להעשיר את הסביבה החינוכית ולעודד עניין ופעילות בתחום .כדאי להימנע מעודף
גירויים בו זמנית

ציוד אור קולי
וידאו סקופ

כמות

הערות

דירוג ציוד
קיים חסר חסר לפי סדר
עדיפות

1

ריהוט וציוד כללי
מגדלות בגדלים שונים

7-5

להגברת חוש הראייה.

מעבדה ניידת לסיורים

6

תיק נשיאה שקוף בעל שלשוה
מכלים כולל מגדלות המאפשר
איסוף ותצפית תוך כדי סיור
בטבע.

מכתש ועלי

3-4

להתנסות בכתישה של חומרים.

גלובוס מואר

1

בגודל  37סמ ,בעברית

ערכה למחזור נייר

1

כוללת :מטחנה ,רשתות דבק
המאפשרים התנסות פעילה של
תהליך מיחזור הנייר בגן.

10

כלי מדידה
משקל מטבח

1

למדידת כמויות

מד גובה
סרט תופרת
סרגל  1סמ' מטרילוג
גלגלת
שעון חול ,שעון עצר טיימר
מד טמפרטורה קבוע ומד
טמפרטורה נייד

אחד
מכל
סוג

למדידת אורך בכלי מדידה
שונים בהתאם לאופי הפעילות
והשוואה ביניהם

1

למדידת כמויות

אחד
מכל
סוג
אחד
מכל
סוג

מדידת זמן איכותית וכמותית
אפשר להוסיף מדים נוספים
למדידת טמפרטורת נוזלים או
קרקע.

מרכז המים
שולחן מים מודולרי
או שולחן שקוף בעל הפרשי גבהים

1

כלי עזר למרכז המים :משאבה ,טפי
גדול ,כלי מדידה לנוזלים ,שעון מים,
צינורות כלי מדידה לנוזלים מסננות.
צינורות מים בקטרים ואורכים שונים
להעברת מים בחצר מומלץ קערות
שקופות ואטומות.
 1מכל
ערכת בועות סבון גופים תלת
סוג
ממדיים
3-1
מכל
סוג

שולחן מים שניתן להרכיב
בגבהים שונים וללמוד תכונות
של מזלף ,משאבה ,סכר וברז.
לגילוי תכונות וחוקים הקשורים
למים.

11

מרפאה

כמות

מיטה למרפאה

1

שולחן וכסא רופא

1

ארון תרופות

1

סט בגדי רופא /אחות

2

מחיצה/וילון/פרגוד

1

אביזרים נלווים
ערכה למחזור נייר

1

דירוג ציוד
קיים חסר חסר לפי סדר
עדיפות

הערות

מחשב  +מקלדת למשחק ,כלי רופא ,משקל,
מד גובה וכו'
כוללת :מטחנה ,רשתות דבק המאפשרים
התנסות פעילה של תהליך מיחזור הנייר בגן.

בניה

בניה
קונסטרוקטיבית כמות
סט קוביות נבובות

1

סט קוביות מוצקות

1

סט קוביות פוליורטאן

1

ארון לקוביות מוצקות

1

עגלה לקוביות נבובות

1

אביזרים נלווים
לקוביות

הערות

קיים חסר

דירוג ציוד חסר לפי
סדר עדיפות

חובה לגנים לגילאי 3

בעלי חיים ,כלי רכב ,עצים,
תמרורים ,דמויות עשויות מעץ
וחומר אחר בצבעים שונים.

12

ציוד לסביבת
מחשב
שולחן מחשב  +ספסל
ושני כסאות בגובה
מתאים

הערות

כמות

המאפשר עבודה של
לפחות  2ילדים ביחד
ראה המלצות נוספות
בחוברת המלצות לארגון
מרחב המחשבים הנייחים
בגן הילדים
עם חיבור לאינטרנט,
מדפסת ,רמקולים
ואוזניות
עם חיבור לאינטרנט,
מדפסת ,רמקולים
ואוזניות

1
גובה55/60
רוחב 60
אורך 80/90

מחשב

1

 3אייפדים

3

מדפסת צבעונית

1

קיים חסר דירוג ציוד חסר לפי
סדר עדיפות

מאושרות על ידי משרד
החינוך
לעבודה של הילדים עם
כלים פתוחים

סביבות למידה
מתוקשבות
תוכנות אופיס
ציוד מתכלה :נייר ,טונר,
דיו

סביבת המחשב
מוזיקה
ערכת כלי הקשה – ייחודיתלתרבות הערבית

מוזיקה
כוננית לאחסון כלי מוזיקה

כמות

הערות

קיים חסר דירוג ציוד חסר
לפי סדר עדיפות

1

כלי הקשה:
סאגאת – מצילות יד קטנות

 6זוגות

דרבוקה

6

ריק – תוף מרים ערבי (עור וצלצלים)

6

פריים דראם או דף (טמבור)

6

זוג פעמונים מחוברים בחוט)

6

שייקר
שרשרת פעמונים שקושרים לרגליים

ההקשה שלהם אחד על
השני יוצרת צליל ארוך

 1סט
6
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ציוד לפעילויות גופנית ומתקני חצר

ציוד לפעילות גופנית מיועד לשימוש הן בתוך כיתת הגן והן בסביבת החצר יש להקפיד על בחירת המתקנים והצבתם
בהתאם להוראות חוזר מנכל סח גני ילדים פברואר 2008

חשוב ביותר:

אין להתקין בחצר גן הילדים :קרוסלה ,מגלשה לוליינית ,אומגה.

ריהוט וציוד כללי לגן

כמות

חישוקים שטוחים בגודל בינוני

10

קוביות ספוג ריבועיות עם
מספרים
שקיות שעועית ( 5בצבע אחד,
 5בצבע אחר)

2
10

קונוסים נמוכים -כיפות

10

טבעות גומי צבעוני גודל כדור
יד
כדורי ספוג גודל כדור עף
בצבעים שונים

6
8

מטפחות משי בצבעים ושנים

10

דלגיות ללא ידית בצבעים
שונים

10

ספסל שוודי

1

כדורי משחק בגדלים שוני

18

מקלות עץ עגולים

18

חבלים ארוכים

5

כדורים עם ידית אחיזה
(לקפיצה)

2

מזרוני מסלול

2

מנהרה

1

מצנח

1

כריות פעילות קטנות ודקות

18

מטפחות דקות ועבות

18

הערות

קיים חסר דירוג ציוד חסר
לפי סדר עדיפות

בגודל של  5או  7רצוי לא
מעור

 1גדול 1 +קטן

מתקני חצר
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ארגז חול עם גגון  +כיסוי
פלסטיק /ברזנט
מגלשה עם מנהרה עם מצע
בולם
ריהוט וציוד כללי לגן

1
1

לפיתוח כוח וקואורדינציה

כמות

הערות

מתקן טיפוס יציב מתכתי +
סולם טיפוס חבלים

2

משפך סל או מתקן כדורסל

1

נדנדה עלה ורד ל 2 -ילדים

1

ביתן בובה

1

דליים ,כפות משפכים,מגרפות,
תבניות ,ומסננות

10

מכל אחד

לפיתוח קואורדינציה ,כוח
ושווי משקל מומלץ גומי
יציק
לפיתוח קואורדינציה ודיוק
בתנועה
לפיתוח קואורדינציה ושווי
שמקל
למשחק סוציו דרמטי

קיים

חסר דירוג ציוד חסר לפי סדר
עדיפות

כלי משחק
לארגז
החול 10
מכל פריט

מריצת פיברגלס/פלסטיק

6

מחסן לשמירת ציוד ,כלים
וחומרים בחצר
סט כלי עבודה בגינה לצוות
הגן :
מגרפה ,מעדר ,מקלטר,
משפכים

1

סוג המחסן (האם מחסן
כתר מאושר)

 2מכל סוג

לגננת

סט כלי עבודה לגינה לימודית:
מגרפה ,מעדר ,מקלטר
,משפכים

 6מכל סוג

לילדים

סככה
גידור
שער
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האם הגן (מבנה וציוד) עומד בתקן הבטיחות כן  /לא
נא לציין את הליקויים או המפגעים הבטיחותיים בגן:

מתמטיקה

ריהוט וציוד כללי
לוח תכנון שנתי

כמות

הערות

1

תכנון אירועים ,כלי לתיעוד
תהליכים בגן.

קיים חסר דירוג ציוד חסר
לפי סדר עדיפות

"רצף מספרים
"0-100 ,0-50

2

סט כרטיסי מספר 0-10

*

חשבונייה

4

קוביות מתחברות

12

קוביות  66קטנות
קוביות  66גדולות
אביזרים למנייה (פסודת ,מובנים)
קלפי מספר
קוביות ( )diceתמונות .נקודות
ספרות
חוגות ממוספרות צבעוניות
ישר מספרים עד 100
שטיח ספרות
צורות פלא הנדסיות
סט גופי בנייה לשולחן
"מודל לייצוג מבנה עשרוני
(כדוגמת
תבניות ליי ודיג'י)"
טנגרם
רמיקוב

רצף מספרים אשר ניתן
לקפלו אחר כל עשרת לזיהוי
ספרות ומספרים.
כרטיסי מספר בארבעה
צבעים שונים למגוון משחקים
לסיכום מספרים
עשר קוביות בערשה צבעים
לקוביות בליטות ושקעים
המאפשרים חיבור במרחב

 2סטים
1
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מכשירי חשמל

מכשירי חשמל

כמות

טלוויזיה  -עדיפות לפלזמה
מצלמה דיגיטלית

1
2

מערכת שמע לגן מיני
סטריו

1

 CDנייד לשימוש הילדים

1

מזגן
מקרר

1

קומקום חשמלי

1

תנור אפיה

1

כיריים חשמליים

1

קיים חסר דירוג ציוד חסר
לפי סדר עדיפות

הערות

הכוללת  ,CDרדיו רמקולים בחלל
הכיתה .תקן  rmsהספק של 250
ווט
הספק שלא יורד מ  20ווט .קורא
צרובים ותומך פורמט mp3
מספר מזגנים בהתאם למספר
חללים בגן ולגודל הכיתה
חוט קצר (חל איסור מוחלט
להכנסת מחם) למקם רק במקום
שאין לילדים גישה אליו.
בעל בידוד כפול ומוגן ע"י הארקה
לשימוש ע"י מבוגרים בלבד
בעל בידוד כפול ומוגן ע”י הארקה
לשימוש ע”י מבוגרים בלבד

ציוד מטבח

מטבח גן

כמות

צלחות מחומר עיסית
שטוחות קטנות
ספלי עיסית/כוסות אישיים
כפיות נירוסטה

40
40
20

כפות נירוסטה

20

מפות בד

6

קנקן מים

8

מלחיות
מפיון
מגשים להגשה
סלסלות ללחם
סכינים לשימוש הילדים

1
2
4
4
12

סכין מטבח (לגננת)

1

הערות

קיים חסר

דירוג ציוד חסר לפי
סדר עדיפות

 2ליטר

למקום במקום שלילדים אין
גישה
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פומפיה עם ידית

6

סיר קטן+גדול
מתקן ייבוש כלים לשיש
קערות
סט קופסאות לאחסון

1+1
1
6
6

מקצפת חשמלית–ידנית

1

תרוד (כף בחישה)
קרש חיתוך מעץ
מערוך עץ גדול
מערוכים קטנים
קל קר –  5ליטר

1
6
1
10
1

למקום במקום שלילדים אין
גישה

בגדלים שונים
מכסה אטום
למקם במקום שלילדים אין
גישה ארון נעול או גבוה

ציוד להיגיינה

כמות

הערות

מטבח גן
פח אשפה גדול +מכסה
פחי אשפה קטנים
מטאטא שעיר

1
6
2

רצוי שואב אבק

מטאטא חצר

2

דלי שטיפה

2

סולם

1

מגב
יעה
צינור גומי
מתקן+מברשת לשירותים
משולש כיור
תיק עזרה ראשונה
מתקן למגבות נייר יחידות
מתקן לסבון נוזלי
מתקן לתליית תיקי אוכל
צמוד לקיר
מתקן למגבות נייר

2
2
1
2
1
1
3
3

קיים חסר

דירוג ציוד חסר לפי
סדר עדיפות

אין להשאיר דלי עם מים
ללא השגחת מבוגר
סולם מתכת  5שלבים או
סולם תלת שלבי עם משטח
עמידה

 25מטר

למיקום בקרבת הכיורים
בצמוד לכיורים

1

18

ערכות משחק

סוג המשחק
פאזלים
זיכרון
לוטו
השחלה
בנייה לפי דגם
בנייה תלת ממדית
הרכבה ותפיסה מרחבית
משחקי חשבון
משחקי שפה

דוגמאות

קיים חסר

הערות

פזל עץ מחולק שכבות-כפתור-פזל רצפה
מחולקים  18/24/36.48חלקים
מי-זוג ( כחול או אדום
לוטו עידית
חרוזים לפי דגם ליחיד או לקבוצה-
השחלת שרוכים-השחלת גופים
לוח התאמה(חרוזים/כפתורים) -מגנימט
(מגנטים)
הארכיטקט הצעיר (רמות  – )1-3חוליה
גדולה – חוליה בשורה -זיג זג
קליק קלאק -קוביות מתחברות -טנגרם-
קוביטק -משושת הפלא
עלי כותרת ( -)1-10מספרים וכמויות -פזל
מספרים -השלמת החסר -חשבונית פרדס
العب وتعلم الحروف -هيا نكون كلمات-
بطاقات انا وبيتي -الحيوان :والطفلة –
اضداد -االنتماء -تسلسل صور

מטריצה
מה במשבצת
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ספרית הגן مكتبة الروضة
قصص مقترحة لرياض األطفال
َّ
مجموعات قصص استعملت في رياض األطفال في مسيرة الكتاب ومكتبتي البيتية
ضعي اشارة ( )-بجانب القصص الغير متوفرة في الروضة

اسم القصة

المؤلف -االصدار

1

لو كنت غيمة

عليا ابو شميس -دار الهدى

2

شمسية بابا الكبيرة

لفين كيفنيس -مؤسسة تنمية عالم الطفل

3

خدي كالورد

فاضل علي -مركز ثقافة الطفل عكا

4

سوار والقمر

نبيهة راشد جبارين -مكتبة كل شيء

5

الشجرة الكريمة

6

ليان ال تستطيع أن تنام

7

دالية العنب العمالقة

شل سيلفر ستاين  /ترجمة فاضل علي -آدم  ,دار للنشر
,القدس
الكلية العربية  /مركز أدب األطفال – حيفا .توزيع  :دار
الهدى للطباعة والنشر
مريم حمد -مكتبة كل شئ

8

أغاني أوالدنا تراث أجدادنا

نبيهة راشد -دار النهضة

9

من خبأ خروف العيد؟

تغريد عارف النجار -السلوى للدراسات والنشر

10

فوق السطح

عبير الطاهر -المكتبة الوطنية األردن

11

تعال وعانقني

يخالسنونيتت :فتحيةخورشيد -دار الهدى

12

الخروف والفراشة والسمكة

نادرة يونس روزالند دعيم -مكتبة كل شيء

13

أجمل األطفال

احمد سليمان -مركز ثقافة الطفل مؤسسة األسوار عكا

14

إنسان

فاضل علي -مركز ثقافة الطفل مؤسسة األسوار عكا

15

األميرة والجندب

احمد سليمان -دار الطفل العربي –عكا

16

الغول

تغريد النجار

17

وجدت كنزا

عبيرالطاهر -دار ياسمين للنشر والتوزيع

18
19

السمكة التي ماأرادت أن
تكون سمكة
ّ
نمولة

باولكور ترجمة :شكيب جهشان -مركز الطفولة الناصرة
زكريا محمد -مؤسسة تامر للتعليم الجامعي

20

إنني أستطيع

تغريد النجار -السلوى للدراسات والنشر

21

الحفلة الكبرى

محمد عليطة -دار الهدى

22

حلزون بلزون

نبيهة راشد جبارين -سلسلة براعم الزيتون –حيفا

23

حزازير

سونيامرشي -الجمعية العربية اللغوية

24

مملكة الفرسان

احمدسليمان -الشركة الشرقية للمطبوعات

25

حبات الزيتون

26

القاضي الصغير

روزالند دعيم – نادرة يونس -دار الهدى للطباعة والنشر
د.نجيب نبواني -الكلية العربية مركز أدب األطفال – حيفا.
”توزيع :دار الهدى للطباعة والنشر
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اسم القصة

المؤلف -االصدار

27

ألعمة زيون وشجرة الزيتون

فاطمة شرف الدين  -مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي

28

ليلة العيد

رشا مرعي  -دار الطفل  -عكا

29

هل أنت جبان يا برهان

جونيالبيرجسترم /ترجمة منىزريقات  -دارالمنى

30

في المساء

ت.فتحية خورشيد طبري  -دار الهدى للطباعة والنشر

31

“بياض الثلج واألقزام السبعة
سندريال
الدجاجة الصغيرة الحمراء
وحبات القمح
اللفتة الكبيرة
ذات الشعر الذهبي”

سلسلة الحكايات المحبوبة  -قصص عالمية

32

دنيا األنغام

حنا أبو حنا -مكتبة كل شيء

33

في ليلة مظلمة

تغريدالنجار -السلوى للدراسات والنشر

34

ماذا نلعب اآلن؟
َ
أنا لست شقيا

تغريدالنجار -السلوى للدراسات والنشر
صفاء عمير -مركز المصادرللطفولة المبكرة

36

المهندسة الصغيرة يارا

نبيهة راشد جبارين -مكتبة كل شيء

37

الزرافة ظريفة

نادر أبو تامر -دار الهدى

38

الفراشات الثالث

لفين كيفنيس -دار الطفل العربي عكا

39

دنى تريد

رنا منصور -مركز الطفولة -الناصرة

40

تعال إلعب معي

صفاء عمير -مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي

41

ملك الفواكه

محمد علي طه -دار الهدى

42

حكاية البالونات الخمسة

ت :روزالند دعيم -دار الهدى للطباعة والنشر

43

عجالت

ت:فتحية خورشيد طبري -دار الهدى للطباعة والنشر

44

وجبة فطور

تأليف محمد علي طه -الكلية العربية  /مركز أدب األطفال –
حيفا .توزيع  :دار الهدى للطباعة والنشر

45

ما أحلى أكالتي

حنان كركبي -مركز الطفولة-الناصرة

46

ثوب تفاحة
الحلزون شون يتعرف على
ألوانه

لجين األصيل -دار الحدائق

48

ذرة سخنة

49

أرنب كرمة

مريم روت
ترجمة :روزالند دعيم -مركز أدب األطفال حيفا
تغريد عارف النجار -السلوى للدراسات والنشر

50

التوأم

جهاد غوشة عراقي -دار الهدى

51

صمنا وعيدنا

مصطفى مرار -دار الهدى

52

بينوكيو

هديل غنيم -دار الشرق

53

أسرار صندوق األزرار

مريم حمد -مكتبة كل شيء براعم الزيتون

54

كنفوشة وفتوشة
سعدة السعدانة (أهازيج
للطفولة المبكرة)

,حمزة  ،حسين -مكتبة كل شيء

35

47

55

علياء وهبي -دار الهدى للطباعة والنشر

تجميع :تغريد عارف النجار -دار السلوى
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اسم القصة

المؤلف -االصدار

56

مغني المطر

زكريا محمد -مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي

57

مرجانة

58

أنف الدمية

59

قبعة رشا

60

تستطيع أن تترك إشعارا

جهاد عراقي -دار الهدى
ميرندا هاكسيا
ترجمة :نبيلة اسبانيولي -دار الهدى للطباعة والنشر ومركز
الطفولة الناصرة
جهاد عراقي -دار الهدى للطباعة والنشر
نيرهه ارئيل
ترجمة :محمود عباسي -مركز أدب األطفال العربي –
إسرائيل

موسوعات مقترحة ألن تكون في الروضة:

ضعي اشارة ( )-بجانب القصص الغير متوفرة في الروضة

اسم الموسوعة

االصدار

موسوعة لماذا؟

الشركة المصرية العالمية للنشر -لونجما

موسوعة العالم الصغير

ورلد بوك انترناشيونال
الترجمة للعربية :مركز األهرام للترجمة والنش
الموسوعة الجديدة للتلميذ
موسوعات النعارف المصورة
كتب الفراشة

موسوعة الروس كينغ فيشر
موسوعة عالمنا

قائمة قصص الفانوس والتي يجب أن تكون بكل روضة\بستان

اسم القصة

المؤلف

اإلصدار \ الناشر

1

حكاية الفأر سمسم

جليل خزعل

الناشر :دار األسوار

2

بيت لألرنب الصغير

3

فضية

4

كان في واحدة ست
من لحس قرن
البوظة؟

تغريد عارف النجار
باول كور“
”ترجمة:انطوان شلحت
د .جهاد غوشة عراقي

قديتا -حيفا

دار الهدى

رانيا صغير

كوالج أبو غوش

6

من يعلق الجرس؟

7

الدب مريض

8

نفنوف

9

قافية ويعطيكم
العافية

شوشنة تسحور
ترجمة :د.أحمد سليمان
كرمة ولسون
ترجمة :فتحية خورشيد طبري
أورة أيال
ترجمة :منى سروجي
معاني كريم ورونيت نيتسن-
سيلع

الحكيم للنشر

5

الناشر :المركز القطري للكتب والمكتبات.

كنيرت
الكيبوتس الموحد
دار الهدى

22

اسم القصة

المؤلف

اإلصدار \ الناشر

10

أنشودة الصباح

نبيهة راشد جبارين

دار الهدى

11

عصفور الشمس يغني

هديل ناشف

دار الهدى

12

سعد وقبعته الجديدة

أولف ولينا الند ستروم

دار المنى

13

لمن الزيتون؟

14

تصبح على خير يا برهان

فاطمة شرف الدين
جونيال بيرجستروم ترجمة :منى زريقات
هينغ

كتب قديتا
دار المنى

15

إبتسامة أمير

كاثرين رينر ترجمة :إياد مداح

مكتبة كل شيء

16

سيسي مالقط تلبس خروفا
ودودتين!

رانيا زغير

كوالج

17

إفرضي

فرانسيس توماس
ترجمة :ناجية فودة واندي سمارت

دار األسوار

18

لماذا أشعر كل ليلة بالتعب؟

ميريك سنير

الكيبوتس الموحد

19

النشال الصغير

أفنير كاتس
ترجمة :إياد مداح

عام عوفيد

20

جدتي ال تسمعني

فاطمة شرف الدين

كتب قديتا

23

