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כרטיס מוצר חצר מתקנים בסיסית

סיווג: סביבה חינוכית לגן הילדיםשם המוצר: חצר מתקנים בסיסית
גיל: 3-6אוכלוסיית היעד: ילדים והוריהם, צוותי חינוך

תיאור התכנית: )2-3 שורות(
פיתוח מרחב בחצר הגן המזמין ילדים לנוע, 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

כיצד מיישמים: מה דרוש להפעלה

א. אנשי מקצוע )רכז תכניות, רכז הכשרה(
רכז הכשרה לקבוצת גננות – 15 בקבוצה – מפגש הכשרה 
מנחה מקצועי בהיקף של כ- 5-10 שעות לגן )ליווי פרטני( 

ב. תשתיות )ארגוניות, פיזיות(
ציוד פיסי –מגלשה, ארגז חול, נדנדה עולה יורדת, סולמת 
רתימת הורי הילדים בגן להקמת המרחב בשיתוף הילדים

ג. ידע: ידע תיאורטי לגננת )עידוד התנועה והמשחק במתקן (, ידע טכני בהקמה, ידע ליישום ע”י 
ילדים והוריהם, ידע בנוגע לשימוש פדגוגי יומיומי

אורך המפגשים: הכשרה - 3 שעות.מספר מפגשים: 1 מפגשי הכשרה

מרכיבי יישום מיטבי: טיב המנחה המקצועי, 
התגייסות רשות מקומית

1. משך הכנת המענה: חודש
2. דרישות מיוחדות: )מיקום, ציוד, זמן, אישורים, גיוס אנשי מקצוע להכשרה, גיוס הורים וילדים 

לתכנית(
הזמנת ציוד, התקנה, אישורים

תקציב: 15,000 ₪ - עלות ציוד לגן – לא נבדק )ללא עלות רשת צל וחיפוי(
שותפים אפשריים: רשות מקומית

אחראי ביחידה: רשות מקומית
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כרטיס  חצר מתקנים בסיסית
גרסה לגננת

חצר המזמנת לילד משחק , ותנועה בסביבה בנויהמטרות
קידום התפתחות תנועתית מיטביתהתפתחותית:

??קוגנטיבית:
חיזוק הביטחון התנועתי, מרחב לחיברות, דמיון ויצירתיות .רגשית:

תרומתותיאורוהמרכיב
מגוון מיומנויות מוטוריותמגלשה

משחק , דמיון, בנייה, מוטוריקה עדינה וגסהארגז חול
מגוון מיומנויות מוטוריות, שווי משקלסולמות , חבלים, קורותסולמת

הגנה מפני השמש!רשת צל גדולה פרושה על שלד ברזלרשת צל
שיווי משקל, חיברותנדנדה

שווי משקלקורת עץ להליכהקורת הליכה
בית למשחק

15 מ"ר גודל מינימאליגודל ליחידה:
צלתאורה :

דשא סיננטטי או גומי )לא חיפוי:
מומלץ( או חול או סומסום

המענה:

מרכיבי חצר כישורי חיים:

דרישות פיסיות:
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ציוד :

חומרים:

 מתקנים
 חיפוי

 רשת צל
 עצי נוי 

 מטפסים

 מגלשה, סולמת, ארגז חול, קורה, נדנדה
 סומסומית או חול או דשא סיננטטי, או גומי

 רשת צל וקונסטרוקציה לרשת
 עצי צל

 פסיפלורה/ גפן

צרכי תחזוקה:
 צביעה וציפוי לעץ אחת לשנה

 חידוש החול וכיסוי יומיומי

תשומות:
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דוגמאות לתוצרים

סולמת

בית למשחק

נדנדה עולה יורדת

מגלשה ומתקן משולב

ארגז חול 


