כרטיס מוצר חצר תנועה טבעית
סיווג :סביבה חינוכית לגן הילדים
גיל3-6 :

שם המוצר :חצר תנועה טבעית
אוכלוסיית היעד :ילדים והוריהם ,צוותי חינוך
תיאור התכנית 2-3( :שורות)
פיתוח מרחב בחצר הגן המזמין ילדים לנוע במרחב טבעי יותר ,על ידי הכשרת הגננת ,ליווי מקצועי בתכנון ובהקמת חצר הגן ,שילוב הורים ואנשי
קהילה .סיוע בציוד בסיסי וחומרים נדרשים
מטרת התכנית :פיתוח חצר בגן הילדים המעודדת התפתחות קוגנטיבית ,חושית ,מוטורית וחברתית מיטבית של הילד
א .אנשי מקצוע (רכז תכניות ,רכז הכשרה)
רכז הכשרה לקבוצת גננות –  15בקבוצה – מפגש הכשרה
מנחה מקצועי בהיקף של כ 5-10 -שעות לגן (ליווי פרטני)
ב .תשתיות (ארגוניות ,פיזיות)
כיצד מיישמים :מה דרוש להפעלה
ציוד פיסי – קרשי עץ ,חומרי טבע ,אדמה ,מגלשה ,צינור ,ברז ,מערכת השקייה ,בולי עץ...
רתימת הורי הילדים בגן להקמת המרחב בשיתוף הילדים
ג .ידע :ידע תיאורטי לגננת (קשר בין תנועה למגוון מרכיבי התפתחות ) ,ידע טכני בהקמה ,ידע
ליישום ע”י ילדים והוריהם ,ידע בנוגע לשימוש פדגוגי יומיומי
אורך המפגשים :הכשרה  3 -שעות כל מפגש .ליווי פרטני  -שעה למפגש ,ייתכן וניתן לעשות בכוחות
מספר מפגשים 2 :מפגשי הכשרה 3 ,לליווי
מקומיים ופנים ארגוניים
כל גן
 .1משך הכנת המענה :חודשיים
מרכיבי יישום מיטבי :טיב המנחה המקצועי .2 ,דרישות מיוחדות( :מיקום ,ציוד ,זמן ,אישורים ,גיוס אנשי מקצוע להכשרה ,גיוס הורים וילדים
התגייסות רשות מקומית
לתכנית)
גיוס מנחה מקצועי ,ציוד לחצר וציוד הקמה ,עבודה בשיתוף הקהילה בהובלת הגננת
תקציב( - ₪ 15,000 :משוער -תלוי בתנאי השטח) עלות ציוד לגן (ללא עבודה של אנשי מקצוע) בליווי מדריכות פדגוגיות
שותפים אפשריים :משרד להגנת הסביבה ,רשות מקומית ,תקציב תכנית ,קק”ל
אחראי ביחידה :צוות איכות החינוך (ריטה פרו נסראלדין)
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כרטיס חצר טבעית
גרסה לגננת
המענה:
חצר המזמנת לילד משחק ,חקר ,תנועה והתנסות בסביבה טבעית
מטרות
התפתחותית :קידום התפתחות תחושתית ותנועתית מיטבית – מגע ,תחושה ,תנועה ,טעם וריח
קוגנטיבית :מרחב ללמידה רב חושית ,חוויתית בכלל תחומי הליבה ,תוך חקר ודאגה לבעלי חיים
חיזוק הביטחון התנועתי ,מרחב לחיברות ,דמיון ויצירתיות ,דאגה לבעלי חיים /לאחר
רגשית:

דרישות פיסיות:
גודל ליחידה 10 :מ"ר גודל מינימאלי
לא נדרשת רצוי צל
תאורה :
נדרשת ,באופן מלא
אדמה:

מרכיבי חצר תנועה טבעית:

תיאורו
המרכיב
מגלשה על הר מגלשה הבנויה על גבעת אדמה ומאפשרת מגוון אפשרויות טיפוס ובטיחות
מירבית
מנהרה בתוך הר גבעת אדמה שבתוכה מוטמנת מנהרה קצרה לזחילה ומחבוא
ארגז חול טבעי ארגז חול הבנוי מבולי עץ או קרשי עץ – ניתן למלא את הארגז בחומרים אחרים
כגון סומסום
מסתור קטן הממוקם במרכז החצר (במטרה למנוע מורכבות חינוכית ובטיחותית)
מסתור טבעי
הבנוי מחומרי טבע כגון ענפי דקל /עצים /מטפס
ערוץ נחל קטן שבקצהו ממוקם ברז המאפשר מילוי של הערוץ לצורך משחק
ערוץ נחל
במים ואדמה
פינה מתפרקת פינה המכילה מגוון חומרים המאפשרים בנייה והרכבה של מגוון דברים פרי דמיונו
של הילד .הפינה מכילה בולי עץ /קרשי עץ /חלוקי נחל /בדים וכו'
בול עץ ארוך ומיוצב המשמש כספסל או קורת עץ להליכה
בול עץ
שבילי גישה
וצמחייה משולבת בין המתקנים המצויינים תשולב צמחיה מותאמת ליצירת מרחב ירוק ומזמין
בין המתקנים

תרומתו
מוטוריקה גסה ,ביטחון תנועתי
מוטוריקה גסה
משחק ,פיתוח מסוגלות ומיומנויות מגוונות –
מוטוריקה עדינה וגסה
משחקי דימיון ,יצירה ,פרטיות
מוטריקה גסה ועדינה ,מגוון תחושות
חקר ,משחק ,חיברות ,דימיון ויצירה
שיווי משקל ,חיברות והתכנסות
שיפור כלל מרכיבי ההתפתחות וחוויה חושית
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תשומות:
ציוד :

חומרים:

צמחייה:

מגלשה ,מנהרה ,מלט ,פיילה ,כף בנאים ,כלי עבודה
מגלשה ,אדמה ,מלט
מגלשה על הר
מנהרה מבטון /פלסטיק ,אדמה
מנהרה בתוך הר
חלוקי נחל ,מלט ,ברז מים
ערוץ נחל
בול עץ ומלט
קורת עץ /בול עץ
שלד ברזל וצמחיה מטפסת /ענפי דקל/במבוק
מסתור טבעי
עמודי טלפון /קרשי עץ
ארגז חול
מגוון חומרי טבע
פינה מתפרקת
שומשומית /רסק עצים לחיפוי ,שבילי גישה ממלט או חלוקי נחל מוטבעים במלט או פלחי
שבילי גישה וחיפוי השטח
אבן
צמחי תבלין
עצי פרי ומטפסים

לוונדר ,רוזמרין ,נענע ספרדית ,קארי תאילנדי ,בת קורנית לימונית ,אורגנו
פסיפלורה ,גפן ,עצי פרי -רימון ,לימון ,זית..

עישוב ,גיזום ,השקייה ,נטיעת עצים ,גיזום ,קטיף זיבול ,מילוי השביל ,צביעת העץ לפי הצורך אחת לכמה שנים
צרכי תחזוקה:
קו טפטוף לצמחייה  50מטרים
תשתית:
תשתית אדמה :אוורור ודישון מינימאלי
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דוגמאות לתוצרים
מגלשה על הר

ערוץ נחל

מראה כללי בשילוב צמחיה

מנהרה בתוך הר

פינה מתפרקת
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