
כתוב-לי 
מעבד תמלילים לילדים  

“כתוב-לי” מקדם אוריינות לשפה 
כתיבה  כללי  הכרת  הכתובה: 
בסיסיים, הבנת המטרות והשימושים 

השונים של הכתיבה.

כמה-כמה 
גיליון אלקטרוני לילדים  

“כמה-כמה” מפתח ומעשיר את 
עולמו של הילד בתחום החינוך 
המדעי-טכנולוגי והוא מכיל תבניות 
לאיסוף ולארגון נתונים מחיי הגן 

ומחיי הילד בבית.

כלי “גוגלה” הם כלים ממוחשבים המיועדים 
לקדם את החינוך ואת ההתפתחות של ילדים 
צעירים אשר עדיין אינם יודעים קרוא וכתוב, או 
ששליטתם בקריאה ובכתיבה עדיין מוגבלת )ילדי 

הגן וכתות א’-ב’(. 

השימוש בכלים הממוחשבים נועד להכין את 
הילדים לעולם המתוקשב )עולם המחשבים( 
שלתוכו הם גדלים. ילדים צעירים לומדים מיטבית 
בעיקר על ידי חיקוי המבוגרים. לכן פיתחנו כלים 
שיאפשרו לילדים לחקות את פעילות המבוגרים 
במחשב, ותוך כדי כך לרכוש מיומנויות, שפות 
)שפה דבורה, כתובה ושפת הסמלים(, נורמות 
ונטיות כגון: שליפת מידע באופן עצמאי מתוך 
המחשב והתנהגות יעילה, בטוחה ואתית במחשב 
)נימוסים ושימוש הוגן ובטוח ברשת(. הכלים 
שפותחו לצורך זה הם כלים עכשוויים, המתאימים 
להתפתחות הילדים, ליכולות שלהם ולתחומי 

התעניינותם.
את הכלים של “גוגלה” אפשר לשלב בסדר היום 
של הילדים בגן ובבית והם נועדו לתת לילד “ארגז 

כלים” עדכני לימינו. 

חבילה  הוא  גוגלה  “משחק”!  אינו  “גוגלה” 
אינטגרטיבית של כלים ממוחשבים לילדים 

צעירים.

גוגלה. 
כלים ממוחשבים לילדים צעירים
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החבילה כוללת:

גלה-לי  
מנוע חיפוש לילדים  

“גלה-לי” הוא מעין אנציקלופדיה 
שמכילה מידע כמעט בכל תחומי 
העניין של הילד ועל חלק גדול 
מהתכנים הנלמדים בגן. המידע 
ומלווה  וידיאו  בסרטוני  מוצג 

בקריינות. 
“גלה-לי” מקנה לילד את יסודות 
המידענות, והחשוב מכול - הוא 
מאפשר לילד לחפש ולמצוא בעצמו 

מענה לשאלה שהתעוררה אצלו.

מייל-לי 
דוא”ל לילדים  

“מייל-לי” הוא מערכת דוא”ל סגורה, 
המאפשרת לילד להתכתב רק עם 
ילדי גנו, עם הגננת ואתכם ההורים 
)אפשר להוסיף לספר הכתובות 
של הילד גם את קרובי המשפחה 

וחברים(. 
“מייל-לי” מאפשר לילד ללמוד 
התקשורת  כללי  את  ולהפנים 
הראשוניים ואת נורמות ההתנהגות 

הרצויות בתקשורת שכזו.
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טלפון שם הגן 

נייד גננת 

נייד  גננת משלימה 

נייד  סייעת 1 

טלפון  סייעת 2 

פרטי קשר

לוח חופשות
שנת הלימודים תשפ״א 2020-2021 

לפי לוח חופשות משרד החינוך

שבועות
מ- 16.5.2021

ה' בסיוון התשפ״א
יום ראשון

עד 18.5.2021
ז' בסיוון התשפ״א

יום שלישי
הלימודים יתחדשו 
ביום רביעי 19.5.2021

ח' בסיוון התשפ״א

ל"ג בעומר
30.4.2021

י"ח באייר התשפ״א
יום שישי

הלימודים יתחדשו 
ביום ראשון 2.5.2021
כ׳ באייר התשפ״א

יום הזיכרון
14.4.2021

ב' באייר התשפ״א
יום רביעי )יש לימודים(

יום העצמאות
15.4.2021

ג' באייר התשפ״א
יום חמישי 

הלימודים יתחדשו 
ביום שישי 16.4.2021

ד' באייר התשפ״א

יום כיפור
מ- 27.9.2020

ט' בתשרי התשפ״א
יום ראשון

עד 28.9.2020
י' בתשרי התשפ״א

יום שני
הלימודים יתחדשו 
ביום שלישי 29.9.2020
י"א בתשרי התשפ״א

סוכות
מ- 2.10.2020

י"ד בתשרי התשפ״א
יום שישי

עד 11.10.2020
כ"ג בתשרי התשפ״א

יום ראשון
הלימודים יתחדשו 
ביום שני 12.10.2020
כ"ד בתשרי התשפ״א

ראש השנה
מ- 18.9.2020

כ"ט באלול התש״פ
יום שישי

עד 20.9.2020
ב' בתשרי התשפ״א

יום ראשון
הלימודים יתחדשו 

ביום שני 21.9.2020
ג' בתשרי התשפ״א

פורים
מ- 25.2.2021

י"ג באדר התשפ״א
יום חמישי

עד 27.2.2021
ט"ו באדר התשפ״א

יום שבת
הלימודים יתחדשו 
ביום ראשון 28.2.2021
ט"ז באדר התשפ״א

פסח
מ- 19.3.2021
ו' בניסן התשפ״א

יום שישי
עד 4.4.2021

כ"ב בניסן התשפ״א
יום ראשון

הלימודים יתחדשו 
ביום שני 5.4.2021
כ"ג בניסן התשפ״א

בחנוכה צפויים 

להתקיים לימודים 

במתכונת "גני הילדים 

של החופש הגדול"

חנוכה

בחנוכה צפויים 

להתקיים לימודים 

במתכונת "גני הילדים 

של החופש הגדול"


