
כלים ממוחשבים לגיל הרך

בגליל התחתון הצטרפו השנה 18 גני חובה לשירות "גוגלה" – כלים ממוחשבים לגיל הרך. “גוגלה” הוא מיזם של כלים 
ממוחשבים למידע ולתקשורת, המיועדים לקידום מיומנויות המאה ה־21 בקרב ילדים צעירים, כאלה שעדיין אינם שולטים 

בקריאה וכתיבה. מטרת המיזם להכין גילאים רכים לתפקוד מיטבי בעולם המתוקשב אל תוכו הם גדלים, וזאת בסיוע כלים 
עכשוויים ורלוונטיים אשר תואמים את התפתחותם ועולמם, ומאפשרים להם לממש את מרב הפוטנציאל הגלום בהם. “כלי 

גוגלה” הם פלטפורמה פדגוגית דיגיטלית, המאפשרת שימוש חווייתי, נאות, יעיל ואתי בסביבת המחשב. השירות מאושר על ידי 
משרד החינוך, זוכה למשובים טובים מההורים ומצוותי החינוך ומשתלב בהתנהלות החינוכית היומיומית בגן הילדים.

מנהלות הגנים שיתפו אותנו, ואנו מתרגשים לשתף גם אתכם::

אנחנו מזמינים גם אותך לשתף אותנו בסיפורי הצלחה קטנים כגדולים 

יעל קרמר – מנהלת גיל רך
קלאודיה אוסטרובסקי ואורלי סיסו – מפקחות גני ילדים משרד החינוך

וצוות גוגלה

בגני המועצה האזורית הגליל התחתון חוקרים ונהנים 

סיפורי הצלחה משילוב כלי גוגלה בגנים

ילדי הגן אוהבים מאוד את כלי גוגלה ואת 
המידע המופיע בסרטונים הקצרים והחווייתיים. 
בכל שאלה שמתעוררת אצלם, אנו מפנות 
אותם לחקור ב"גלה-לי", וכך הם לומדים 
לחפש ולשלוף מידע בכוחות עצמם. הכלים 
מאפשרים לילדים לחקור ולהעמיק בנושאים 
מעולם התוכן הפנימי שלהם. גם המלל וגם 
המידע מותאמים היטב לשלב ההתפתחותי 
ומעשירים את הידע ואת אוצר המילים של ילדי 

הגן. ההתנסות ב”מייל-לי” מקדמת מאד את 
האוריינות לשפה הכתובה. הילדים כותבים 
את שמותיהם וגאים לשלוח מכתב להוריהם. 
הודות לכלי גוגלה, הם חווים הצלחה ותחושת 
מסוגלות בכתיבה. מרגש ומחמם את הלב 
לראות את האפשרויות הגלומות בכלים, הן 

ברמה האישית והן ברמה החברתית.

מרכז המחשב הפך להיות שוקק במהלך כל 
היום בזכות גוגלה. הילדים חוקרים ב"גלה-לי" 
בזוגות, באופן עצמאי לחלוטין ומתחלפים 
ביניהם לאורך היום. אנו חוקרים ב”גלה-לי” 
בנושאים בהם עוסקים בגן, והילדים ממשיכים 
לחקור גם בבית ולהעמיק את הלמידה. אנו 
שומעות הדים חיוביים מההורים. מידי פעם 
אנו שולחות לילדים משימות בית, ומבקשות 
מהם לחקור בנושא מסוים ולשתף את המידע 
כרגע אנחנו עוסקים בנושא החלל,  בגן. 
בעקבות השיגור של החללית "בראשית" 

לירח. הילדים חקרו בהנאה רבה על כוכבי 
הלכת ועל החלל, ולאחר מכן יצרנו בגן דגם 
של חללית. זו הייתה למידה חווייתית מאד. 
הילדים נהנים מאוד מ"מייל-לי" ומתכתבים 
המון זה עם זה, עם צוות הגן ועם המשפחה 
המורחבת. אנחנו מקפידים לשלוח תמיד 
ברכת החלמה מהירה לילד שחלה ונעדר 
מהגן. זה כלי שמעניק ערך מוסף משמעותי, וגם 
תורם למעורבות גדולה יותר של כל השותפים 

לעשייה החינוכית בפעילות הגן.

הילדים פועלים בכלי גוגלה באופן עצמאי, 
בדרך כלל בזוגות של בוגר וצעיר, והבוגרים 
חונכים את הצעירים ומסייעים להם. הילדים 
מעלים רעיונות ומנהלים שיח, ובכך מעשירים 

אלה את אלה. כלי גוגלה  מאפשרים לילדים 
שמסקרנים  בנושאים  ולהעמיק  לחקור 
אותם. כרגע הילדים חוקרים הרבה על כלי 
תחבורה ובמיוחד על כלי תעופה. פעמים 

רבות מתרחשת למידה הזדמנותית, למשל 
בעקבות טיול שערכנו לאחרונה ובו ראינו 
הרבה חרציות, הילדים נכנסו לחקור ב"גלה 

לי" על פרחי בר ועל החרצית.

בגן ענבל עולים על הגל – חוקרים באהבה ומתנסים בכתיבה
מנהלת הגן אדלה פלג, הגננת המשלימה ליטל והסייעות נירית, חיה, בת חן ויפה מספרות:

בגן גפן מגלים את פלאי החלל ויוצרים דגם משוכלל 
מנהלת הגן נחמי מזרחי, הגננת המשלימה שקמה והסייעות לינדה וחלי מספרות:

בגן שיבולים חוקרים בשמחה ומפתחים שיחה
מנהלת הגן אורנה לוין מספרת:
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מידע נוסף על הכלים 
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הילדים יצרו את החללית בראשית

חוקרים ב״גלה-לי״ כיצד נוצר הגשם


