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 מדע וטכנולוגיה גננות כלפי לימודי של עמדות 

 הילדים בגן להוראתם כניתותהיישום  וכלפי

 1דרובישבסקיילנה רביב ואילה 

 

 מבוא

הלימודים במדע וטכנולוגיה )להלן: תוה"ל במו"ט( לגני  תוכניתטיוטת פרסם משרד החינוך את  2009בשנת 

ונושאים שיש לעסוק תוכנית כוללת תכנים . ה2015בשנת לאחר מכן את התוכנית בגרסתה הסופית ו ,ילדים

מיומנויות, כישורים, עמדות וערכים כלפי המדע והסביבה יש לפתח בילדים. היא מתווה אילו בהם בגן, וכן 

 פתרון בעיות טכנולוגיותתיכון, דרכי חשיבה ומיומנויות כגון חקר מדעי,  ילדיםלשמה למטרה להנחיל  תוכניתה

 ם.יוהכרת מושגים מדעי

גננות נתקלות בקשיים מסוגים שונים. ביניהם ניתן למנות במהלך הוראת נושאים במו"ט בגני הילדים 

נובע מכך, חוסר שביעות רצון , חוסר זמן, וםבהוראת תכנים מדעיי, חוסר ביטחון יםמדעיבתחומים חוסר ידע 

. המחקר המוצג כאן ביקש (Spektor-Levy, Kesner-Baruch & Mevarech, 2011) סיפוק עצמיחוסר ו

אם יש קשר מו"ט בפרט, וב"ט בגן הילדים בכלל וכלפי תוה"ל מוהוראת העמדות של גננות כלפי מהן לבדוק 

הגננות. כמו כן ביקש המחקר לבדוק מהם הקשיים שמבטאות  על ידי תוכניתשל ה יישומהבין עמדות אלה לבין 

 זו בגני הילדים. תוכניתמדעים על פי ההוראת לגבי יישום הגננות 

 

  סקירת ספרות

 בגני ילדים  מו"ט הוראת

, חינוך מדעיהוא  בחינוכם של ילדים צעיריםם חשוב כי תחוכיום מוסכם על העוסקים בחינוך בארץ ובעולם 

(Spektor-Levy, Kesner-Baruch & Mevarech, 2011) כמה מוקדם ניתן להתחיל בהוראת  וחוקרים תוהים

  (.Gerde, Schachter & Wasik, 2013) לילדים מדעים

                                                           
א, אשר ", חוקרת דגולה, כלת פרס ישראל בחקר החינוך לשנת תשעהיקרהל "זזה מוקדש לזכרה של פרופ' פנינה קליין מאמר  1

 חותמה ניכר בכל רובדי הלמידה והמעש בחינוכם של פעוטות וילדים בישראל.
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מדעי כבר בגיל הרך וחינוך , יום-בחברה המודרנית הכול נדרשים להשתמש בידע מדעי וטכנולוגי בחיי היום

מיומנויות ורעיונות ולהנחיל  והתעניינות טבעיים במדע, להקנות גישה חיובית למדעלפתח סקרנות נועד 

חשיפה מוקדמת לתופעות מדעיות  מאפשרתהוראת מדעים בגיל הרך (Spektor-Levy et al., 2011). ם מדעיי

מדעית של מושגים מדעיים ושל תפיסה נאות  ופיתוח קתשפה מדעית מדוי מקנהוכן שתילמדנה שוב בהמשך, 

חשיבה מורכבים, ויש להם יכולת מדעיים, גם ם להבין מושגי מסוגליםילדים  (Eshach, 2006). אצל הילדים

ותהליכים מושגים לכן ראוי ללמד  (.Gelman & Brenneman, 2004; Eshach, 2006) כבר בגיל הגן מדעית

דורש מילדים לזהות משתנים ש באופןסוק במדע ראוי לעופיתוח חשיבה מדעית, לשם  ,כבר בגיל רךם ימדעי

לסגל צורת חשיבה מדעית הצעירים  לעודד את הילדיםיש  רלוונטיים בתופעות טבע ולגלות קשרים ביניהם.

חשוב להתייחס גם לקשיים  ,עם זאת (Eshach, 2006). המבוססת על חיפוש הסברים ועל בניית מודלים

הקוגניטיביים הנובעים ממגבלות הקשורות לשלב התפתחותם של הילדים. קשיים קוגניטיביים עלולים לפגוע 

 . (Andersson & Gullberg, 2014) בפעילות מדעית וליצור תפיסות שגויות אצל הילדים

  .מו"ט בגןה ת דרכי הוראתשפר אחוקרים ומחנכים מנסים לזהות את דרכי הפעולה של הגננות כדי ל

ועם זאת , מידע וספרות על הוראת מדעים בגני הילדים, תוכניותשפע של יש  ,לדוגמה, בארצות הברית

שמתחילים  שילדים מצאו Greenfield, Jirout, Greenberg, Maier & Fuccillo, 2009)) אחריםו לדיגרינפ

מוכנות והידע מועט ומיומנויות בלתי מפותחות במדעים,  מגיעים עם את לימודים בבתי הספר בארצות הברית

מנות. לדעת ואחרים כמו מתמטיקה, שפה ואוריינות ואומים תחפחותה לעומת המדע נמצאה אצלם בתחום 

 כאן כך הילדים חסרים את המיומנויות שתוארו בשלהחוקרים אין מלמדים מדע באופן יעיל בגני הילדים ואולי 

2009), .et al Greenfield ., 2013;et al Gerde(. יעילות נמוכה של מ נובעים בהוראת מדעים בגן הקשיים

חוויות מדעיות באיכות  המשלבות תוכניותבחסור ממחסור במשאבים חינוכיים וממהמחנכים בהוראת מדעים, 

  .(Gullberg, Andersson & 2014) גבוהה לילדים הצעירים

למידת המדעים בגן הילדים מתרחשת במסגרת פעילות מונחית המתקיימת בפינת מדע ייעודית, בחצר 

(. ילדי הגן לומדים גם ללא ליווי של גננת כאשר הם מתנסים בחוויות 2008הגן, בתוך כותלי הגן ומחוצה לו )לוי, 

 כדי(. 2008ן מדעי )קליין, חושיות מכל הסוגים, אם כי החוויות לא תמיד מסבירות להם את התופעות באופ

נדרש תיווך איכותי בין הגננת לבין הילד. בתיווך מתקיימת התנהגות הוראתית  ,שהחוויה תהפוך ללמידה

בו, להסביר לו, להבהיר לו יהנובעת מכוונת הגננת להעביר לילד מידע או מסר כלשהו, למקד את תשומת ל
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ערכים, נטיות פעולה והשקפת עולם. לתיווך איכותי נדרשת קשרים, לשתפו בחוויות רגשיות ולעוררו לפתח 

 -התאמה, דהיינו שהגננת פועלת באופן מתוכנן ומודע כדי להתאים במדויק עד כמה שניתן את ההוראה לילד 

ליכולות, לתחומי העניין, לרמת הפעילות, למצב הערנות, לטווח הקשב ולמשתנים נוספים שהגננת לומדת 

מו. תיווך הגננת כולל תהליכים בסיסיים וביניהם מיקוד, ריגוש, יהילד במהלך הקשר עעליהם מתוך התנהגות 

בים (. תיווך איכותי משלב מרכי2008הרחבה, עידוד והענקה של תחושת יכולת וכן ויסות התנהגות )קליין, 

תפיסות  משקפתואינטראקציה מילולית ובלתי מילולית בין הגננת לילדים  ,רגשיים ומרכיבים קוגניטיביים

, ות בחינוך והרלוונטיות לכל רמות הגיל(. אחת ההנחות המקובל2004טל,  ;2008נת )קליין, חינוכיות של הגנ

בה מלמדים שמהדרך  רבותמיומנויות ועמדות( מושפע  ,היא שכל אשר הילדים לומדים )ידע, הבנה, יכולות

 .(Spektor-Levy et al., 2011; Andersson & Gullberg, 2014) אותם

 

 הלימודים במדע וטכנולוגיה בגני ילדים בישראל תוכנית

בכל תחומי הדעת  םהבסיס המקצועי והרעיוני שעליו מתבסס מערך הלימודים לתלמידי הןלימודים  תוכניות

או היותן של  ,לימודים תוכניותמדגיש כי היעדר  2007השנתי של מבקר המדינה לשנת  חהדו. ובכל גיל

מקשים על המורים ועל התלמידים ומהווים מכשול להצלחתם בעתיד )משרד החינוך,  ,התוכניות בלתי מעודכנות

עבור משרד החינוך על ידי אנשי  2009הלימודים במדע וטכנולוגיה לילדי הגן פותחה בשנת  תוכנית(. 2007

 אקדמיה, אנשי מטה ואנשי שטח המלמדים ומדריכים בגני ילדים בישראל. הרכב זה נועד לקשור בין הלכה

ומאפייני העבודה בו )משרד החינוך, הילדים גן הוראת מו"ט בגיל הרך ובין תרבות ומעשה, בין תיאוריות על 

יסודי באתר משרד -באגף הקדם 2009ודי התפרסמה בשנת יס-טיוטת תוה"ל במו"ט לחינוך הקדם(. 2013

 תשע"ו  ה"ללגננות בשנבגרסתה הסופית, והפכה לזמינה  תוכניתה פורסמה 2013החינוך. בשנת 

ח משרד החינוך אודות 'יישום דובגני הילדים ) תוכניתטרם נבדק אופן הטמעת ה 2015בשנת (. 2016-2015)

 (.2015משרד החינוך, , ם בחינוך לגיל הרך'רפורמות וצמצום פערי

ואת הנדרשות המיומנויות את ו את התכנים שיש ללמדמפרטת ומגדירה את מטרות הלימוד  תוכניתה 

שמה דגש על דרכים לפיתוח אוריינות מדעית וטכנולוגית של ילדי הגן, קידום ידע מדעי, היא . השגתםדרכי 

טכנולוגיה ותהליכי תיכון, כל זאת תוך פיתוח עמדות חיוביות כלפי המדע הוראת קידום תהליכי חקר, 

 במו"טפיתוח אוריינות  מוצב תוכניתהבראש מטרות (. 17, עמ' 2013והטכנולוגיה אצל הילדים )משרד החינוך, 

http://search.proquest.com.mgs.hemdat.ac.il/indexinglinkhandler/sng/au/Andersson,+Kristina/$N?accountid=41238
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דהיינו פיתוח  ,, ופיתוח מיומנויות חשיבה מסדר נמוך וגבוהמדעייםהכוללת פיתוח חשיבה והכרת מושגים 

הובאו בחשבון  תוכניתבפיתוח ה(. 2009תהליכי חשיבה המאפשרים סינתזה וארגון מחדש של מושגים )איגר, 

מהווה  תוכניתמאפיינים התפתחותיים של הילדים, מאפייני עבודת הגננת והמשאבים העומדים לרשותה. ה

 של בית הספר היסודי.  תוה"ללבין  הילדים הכללית בגן תוה"לרצף בין 

( המטפחת לומד עצמאי. 2011מבוססת על גישת הלמידה הקונסטרוקטיביסטית )קליין,  תוה"ל במו"ט

ומגבש תובנות ביחס לסיטואציות לימודיות )ליברמן, בעצמו לפי גישה זו, הלומד באופן פעיל יוצר משמעויות 

ם תוך השקעת (. הלומד נאבק להבין, מגבש תפיסות ניסיוניות ואז בוחן ומשנה אותן, כך שהבנה וידע נבני2013

משפיעות באותו אופן על כל הלומדים, ראוי זהות מאמץ. מכיוון שכל לומד הוא אינדיבידואל, ולא תמיד טכניקות 

 (. 2013ליברמן,  ;2000ברוקס וברוקס, ; 2008טות הוראה במקביל )יחיאלי, לשלב כמה שי

מתייחסת לשני עקרונות פדגוגיים מרכזיים שעליהם ניתן  בגני הילדים תוה"ל במו"טבהתאם לכך, 

 Learning by - למידה דרך עשייה . העיקרון הראשון הואההתנסות המדעית והטכנולוגית בגן לבסס את

doingלמידה המבוססת על בעיות אותנטיות , והעיקרון השני הוא - Problem-based learning.  על פי

ה את הילדים להתמודדות עם בעיות מדעיות ולביצוע חקירה מדעית בהתאם העיקרון הראשון, העשייה מביא

בוא לידי ביטוי בהתמודדות עם בעיות טכנולוגיות ועם תהליך התיכון, והעשייה תליכולתם. התנסות טכנולוגית 

למידה מבוססת בעיות מאפשרת לפי העיקרון השני,  .המדעית אמורה להתבסס על פיתוח שפה וכשרים מדעיים

ה וכך הילד שותף לתהליך בניית הידע. על פי לד בתהליך תכנון לצורך פתרון בעינסויות ומעורבות של היהת

הילדים מעצבים מחקר שנועד לפתור שאלה מסקרנת. הם מבצעים את המחקר,  ,עיקרון זה, בלמידת חקר

הנושא הנדון ברשותם. כך הם לומדים את כבר מצוי מפרשים את התוצאות וקושרים אותן לבסיס הידע ש

ם עורכים תצפיות או מבצעים ניסויים ילדיפתרונות. הוגיבשו להן שאלות שמעניינות אותם לאחר שזיהו לעומק, 

פיות ומאוסף הנתונים בעצמים ובחומרים שונים באמצעים ישירים ובעזרת כלי מדידה שונים. מתוך התצ

מתבררים יחסים ותופעות, המשמשים לאחר ניסוחם לבירור מעמיק של הידע  או בשרטוט לוחהמאורגנים ב

( ואך 2008מדעים בגני ילדים )לוי, יא אחת השיטות המרכזיות בלימודי העומד ביסוד הניסוי. למידת חקר ה

 טבעי שהשיטה מהווה נדבך חשוב בתוה"ל למו"ט הנדונה כאן.
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התבססה  תוכנית. בחירת הנושאים בתוכניתה בפרקינושאים מטבע הדברים אפשר לכלול רק מעט 

רובים לעולמם לעסוק בנושאים המוכרים להם מחיי היום יום וקמוטב ללמד ילדים מו"ט  כדיבעיקר על ההנחה כי 

רים מתמקדת בשלושה פרקים: 'עולם היצו תוכניתהלפיכך (. Roychoudhury, 2014 ;2013)משרד החינוך, 

נושא 'גוף אדם' )מוצרים בסביבתנו(.  'גרמי השמיים ומזג האוויר' ו'עולם מעשה ידיהחיים' )בעלי חיים וצמחים(, 

 מתמקדהאדם' מטופל במסגרת החינוך הגופני. שני הנושאים הראשונים מדגישים את המדע והנושא השלישי 

 בין שניהם. יש שילוב תוכניתנושא ב, אך בכל בטכנולוגיה

לפתח  –לפתח אצל הילדים אוריינות מדעית וטכנולוגית ש י( 2013לפי תוה"ל במו"ט )משרד החינוך, 

דרכי חשיבה ולהנחיל הכרת מושגים במו"ט. בתחום החקר המדעי, התוכנית שואפת לפתח מיומנויות הנדרשות 

)שאילת שאלות, העלאת השערות, עריכת תצפיות, איסוף נתונים, מיון, השוואה, תיעוד לביצוע תהליך חקר 

מנויות הנדרשות לביצוע תהליך של תיכון טכנולוגי )זיהוי צורך/בעיה, העלאת רעיונות מיו, ווהסקת מסקנות(

פעילויות  .לפתרונות, תכנון )הכולל גם ייצוג גרפי, בחירת חומרים תוך מיון והשוואה, בנייה והערכת המוצר(

פרטי  -( מיועדות לפיתוח יכולות החשיבה המדעית של ילדים, כך שיבחינו בין נתונים 2008חקר ותיכון )לוי, 

תהליכי חקר  התופעות השונות.בין של קשרים  הוהגדרלבין תיאור תופעות והסברתן  -מידע הנמסרים להם 

ל הילדים: לגן טרום חובה ולגן חובה )משרד הלימודים בשתי רמות בהתאם לגי תוכניתותהליכי תיכון מוצגים ב

  (.2013החינוך, 

 

 עמדות של גננות לגבי הוראת מו"ט בגן הילדים

, ויש חשיבות לבחינת מכלול הגורמים המשפיעים על הוראתה הילדים הגננת היא אשת החינוך הראשית בגן

(Spektor-Levy et al., 2011 .) גורם מהותי המשפיע על  הןעמדות חיוביות של גננות כלפי תחום המדע בגן

. 2011Levy et al., -Spektor ;(Greenfield et al., 2009( ועל איכותה גןהבכיתות  יםמדעהתדירות הוראת 

בדרך קיבלו  ,יישמו עיסוק איכותי במדעבעלות גישה חיובית להוראת מדע בגן ואשר ילדים שלמדו אצל גננות 

, לעומת ילדים שלמדו אצל גננות ציונים גבוהים יותר במדדים של סקרנות, עמדות, ידע ויכולות מדעיותכלל 

במחקר שבדק את רמת הידע המדעי  (.Spektor-Levy et al., 2011)שנטו פחות לעסוק בחינוך מדעי איכותי 

ילדי גן שהשלימו את יחידת החקר  35ילדי גן במהלך השתתפותם בפעילויות חקר, נמצאו הבדלים בין  100של 

 ילדים 65שמנתה על ידי תיווך איכותי של גננות בעלות עמדות חיוביות כלפי הוראת מדעים לבין קבוצת ביקורת 
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(. ילדי קבוצת Samarapungavan, Mantzicopoulos & Patrick, 2008שלא קיבלה הוראה מדעית שכזו )

ת קורת בכל המדדים של למידה מדעית: שאלו שאלות בעלולעומת קבוצת הבי הצליחו יותרההתערבות 

 נוסףורך הרחבה ופיתוח של הידע שלהם. השתמשו בהוכחות אמפיריות לצו משמעות ביולוגית, רשמו תצפיות

ילדים אלה יכלו לדון עם חבריהם על תוצאות חקירתם, הראו הבנה טובה של היבטים עיקריים בלמידה  ,לכך

מדעית כמו השערה, תצפית, שמירת רישומים ושימוש בכלים )זכוכית מגדלת ומחברת(. הילדים מקבוצת 

 (. Samarapungavan et al., 2008ההתערבות גילו גם ידע מדעי בנשוא מחקרם )

כי ם וישכבר בגיל הרך צריך להתחיל לעסוק בנושאים מדעיהיא המכריע של הגננות  הרובעמדתן של 

שבכל שבוע הן עוסקות במתמטיקה  תדווחומואכן רוב הגננות  .לעסוק בפעילויות חקרלים מסוג צעיריםילדים 

הלמידה מתרכזת בנושאים הרלוונטיים לחיי היום יום  מרבית. (Spektor-Levy et al., 2011) ובמדעים בגן

משתמשות בכלי מדידה  מהגננות חלקעונות השנה ומזג האוויר. בעלי חיים, של הילדים כגון הגינה והצומח, 

 עוסקות בחינוך סביבתי. אף וחלקן , מדעיותובשיטות מדידה 

ואהבתה לעיסוק בנושאים אלה, לבין קשר חיובי מובהק בין יחס הגננת ללימוד מדע נמצא במחקרים 

בגן,  ם בגן: ככל שהגננת מייחסת חשיבות גדולה יותר לפעילות מדעיתיהמידה שבה היא משלבת נושאים מדעי

הכשרה מקצועית אפקטיבית שגם נמצא . (Spektor-Levy et al., 2011) כזוכך היא יישמה יותר פעילות 

  כלפי הוראת מדעים בגן עמדות חיוביותלפיתוח  קשורותהיו של הגננות מקצועית ההתפתחות הו

(2017 Maier, Greenfield & Bulotsky-Shearer, 2013; Pendergast, Lieberman-Betz & Vail,) 

גם אם נראה שבשנים האחרונות הגננות עם זאת, נושאים מדעיים בגן. בא בהמשך לעיסוק רב ויעיל יותר ולהבי

ת יתרונות הוראת אלשלב פעילויות מדעיות במסגרת עבודתן בגן, והן מבינות טוב יותר יותר חשות בנוח 

התאמה ואף  הגננות ממשיכות להצביע על תחושות של חוסרש הרי, המדעים לילדים צעירים מאשר בעבר

  לקדם למידה מדעית של ילדי הגןע המדעי שלהן עצמן ולגבי יכולתן חרדה לגבי היד

(Pendergast, Lieberman-Betz & Vail, 2017). 

של משרד החינוך  תוכניתשל יישום אשר בדק , (2006שושן, ושנור -מחקר הערכה )יצחקי, בקוןב

 המסגרת תוכניתאת למרות שכמעט כל הגננות והרכזות מכירות כי  ,מצאנ 1995משנת להוראת מדעים בגנים 

פעמים בשנה  כמהרק  תוכניתהשימוש בה מועט: רוב הגננות דיווחו כי הן משתמשות ב, הרי שאליהומודעות 

 .תוכניתמשפרות את רמת יישום ה והי תוכניתוהשתלמויות בו שהדרכה טענגננות האו פחות מכך. 

http://search.proquest.com.mgs.hemdat.ac.il/indexinglinkhandler/sng/au/Lieberman-betz,+Rebecca+G/$N?accountid=41238
http://search.proquest.com.mgs.hemdat.ac.il/indexinglinkhandler/sng/au/Lieberman-betz,+Rebecca+G/$N?accountid=41238
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מתבצעת  : האם התוכניתבארץהילדים  ניבג תוה"ל במו"טמידת היישום של עולה השאלה לגבי  מכאן

גננות לגבי הוראת מדעים המהן העמדות של לבדוק ביקשנו ? במחקר זה לפי הנחיות ועמדות משרד החינוך

ניתן  ןבהשנוכל ללמוד על דרכים ממחקר כזה שיעלו מסקנות המתוך בפרט. למו"ט  תוכניתיישום הלגבי בכלל ו

 בגן הוראת מדעיםל תוכניותהלהגביר את היישום בפועל של ו, להוראת מדעים תלקדם עמדות חיוביולעזור 

  הילדים.

 :יוהמטרות המחקר 

 .בגני ילדים מו"טגננות כלפי הוראת הלבחון מהן העמדות של  .א

 .מתבצע על ידןהוא ש, כפי בגני הילדיםתוה"ל במו"ט היישום של על הגננות מדווחות מה  בחוןל .ב

 :היו שאלות המחקר

הרגשת מידת בהיבטים של חשיבות ההוראה,  בגן הילדים מו"טהוראת  גננות כלפיהמהן עמדות  .א

  בפועל?שלה  היישוםו את התוכנית הנוחות להורות

  ?על ידןיישומה אופן על ו תוה"ל במו"טהיכרותן את מידת הגננות על מדווחות מה  .ב

 הגננות? שמבטאות אותםמהם הקשיים ביישום תוה"ל במו"ט כפי  .ג

 

 מתודולוגיה

 אוכלוסיית המחקר

הגננות נבחרו באופן . תשע"הבשנת הלימודים  מדוילאשר , 6-3גננות בגני ילדים לגילאי  42במחקר השתתפו 

שנתנו גננות אחרות . כמו כן השתתפו במחקר כמה עסקות במועצה אזורית בדרום הארץאקראי מבין גננות שמו

כתי ( מהחינוך הממל85.7%שנים. רוב הגננות ) 35נע משנה אחת עד ותק הגננות . את הסכמתן להשתתף בו

מהגננות היו  (63%) יםכשני שליש(. 81%רובן הן מנהלות גן ) לכך, נוסףדתי. -והשאר מהחינוך הממלכתי

כשלושה רבעים מהגננות מלמדות  בעלות תואר שני. (36.6%) וכשליש בעלות תעודת הוראה ותואר ראשון

הגננות  42מתוך שמונה  .םבגנים עירוניי( 26%) מהן , וכרבעשובים קהילתיים ובקיבוציםיבגנים במושבים, בי

. גננות אלו היו יחלקו השנהשתתף בלנבחרו הסכימו להתראיין וכך  השתתפו בחלק הראשון של המחקרש

 שנים.  20-ליותר מ 5בין  נעותק משתנה ש בעלות
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 הליך המחקרכלי המחקר ושיטת המחקר, 

השיטה הכמותית שימשה בשני שלבים. עמדות הגננות נבדקו המחקר שילב מתודולוגיה כמותית ואיכותנית. 

אודות תוה"ל על השיטה האיכותנית שימשה לחקר דברי הגננות , והוראת מו"ט בגןלבחינת עמדותיהן בנושאי 

 35בן שאלון על או ידני באופן מקוון ענו הגננות , (2015דצמבר ב)שלב הראשון בבמו"ט ויישומה על ידן בגן. 

פותח על  השאלון .מדעי אישי, הוראת מדעים לילדי הגן ויישום הפעילויות המדעיות שעסקו בנושאי ידע היגדים

והחוקרות תרגמו אותו לעברית והתאימו אותו לגננות  (Maier et al., 2013) ידי קבוצת חוקרים מארה"ב

המקור (. במחקר Cronbach’s alpha = 0.91) טובה מאודיתה ימהימנות הפנימית של השאלון ההבישראל. 

הגננות  .אקדמאיות חציין(, ממוצא אתני שונה, 98%, רובן נשים )רצות הבריתגננות בא 507השתתפו 

מדע הוראת היגדים העוסקים בעמדות כלפי ה 35-כל אחד מהסכמתן ללציין את מידת התבקשו במחקרנו 

 - 3מסכימה במידה מועטה,  - 2לא מסכימה כלל,  -1 :דרגות 4בגני ילדים לפי סולם ליקרט בעל וטכנולוגיה 

הדרגה שבה אין הסכמה ואין חוסר להשמיט את  החוקרות החליטו. מסכימה בהחלט - 4, רבהמסכימה במידה 

  שאלון המחקר(. –)ראו נספח א'  ות התייחסות להיגדים ללא הימנעותכדי לקבל מהגננ הסכמה, וזאת

שענו על  גננותמה שמונהמובנה עם -איון אישי חצייר התקיים( 2016ינואר ב)של המחקר בשלב השני  

בשאלון  ו החוקרותנעזראיון יבר. על ידןתוה"ל במו"ט לגבי יישום ת והגננ עמדותאת  איון בדקיהר. השאלון

מהימנות  .שבו נעשו התאמות למחקר זה (,Spektor-Levy et al., 2011) שפותח על ידי חוקרות מישראל

 נמשך איון י. הרןלפי בקשת ןבבית ינוירוא הגננות(. Cronbach’s alpha =0.71) בינונית יתההי השאלון

בגן. לשאלון  בהוראת מדעיםהגננת של פעולה ובדרכי הוראה בשיטות ם, ימדעיבתכנים  דקות ועסק 45-30-כ

רות עם יכהל, המדעיציוד ללימודית, הסביבה למדעית בגן, הפעילות הות לתדירות געשאלות הנונוספו המקורי 

עיסוק הכדי העולים תוך קשיים לו תוכניתהמטרות יישום , למהלעמדות כלפי יישו, בגני ילדים תוה"ל במו"ט

  שאלון הריאיון(.  –)ראו נספח ב'  מדעיםהוראת הב

 

 ממצאיםהעיבוד 

לאחר ניתוח שנמצאו מהימנות  ותקטגוריות עיקרי לארבעמחדש  ההיגדים 35בין החוקרות חולקו שנערך בדיון 

היגדים מתייחסים לעמדות הגננת שבעה : עם רוטציה אורתוגונלית varimax( בשיטת factor analysisגורמים )

היגדים מתייחסים להרגשת הנוחות של הגננת ללמד מדעים.  14יחס לחשיבות שבהוראת מדעים לילדי הגן. ב
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 עמדתשבעה היגדים מתייחסים להגננת.  על ידיהיגדים מתייחסים ליישום בפועל של פעילות מדעית בגן  תשעה

הקטגוריות של  שלושבן  סדר זה נבדל מהסדרהגננת לגבי קשיי התמודדות עם אתגרים בהוראת מדעים בגן. 

קטגוריה של עמדות הגננות לגבי יישום בפועל של פעילות  נוספה( בכך שMaier et al., 2013)המקורי השאלון 

נבך, ואלפא של קרם נמוכים ביערכ ארבעה היגדים הושמטו מן השאלון המקורי בשל הגננת. על ידימדעית 

 .1 לוחקטגוריה מוצגים ב ך של כלשל קרונבאלפא ה. ערכי מהימנות נמוכה של ההיגדים, דהיינו

של  נבדקה התאמה בין עמדתן יתוח כמותיבתהליך נ .חלק מן ההיגדים התייחסו ליותר מנושא אחד 

 t-testמבחן  נערך עמדותיהן לגבי יישום הוראת המדעים בפועל על פי דיווחן.ת כלפי הוראת מדעים לבין והגננ

 נתוני הרקע של הגננת של השפעהאם ישנה לבחון  כדילהשוואת ממוצעים בשני מדגמים בלתי תלויים 

כלפי מקומה וחשיבותה של  עמדותיהעל ( היא עובדתבו ש)השכלתה, אופי התפקיד בגן, גילה, אופי היישוב 

ארבעת בין  הקשרנבדק  , באמצעות מבחן פירסוןלכך נוסף .השפעה זו יהוראת מו"ט בגן הילדים, ומה

 .הקטגוריות של השאלון

הראיונות  לניתוחבאמצעות ניתוח תוכן. עובדו שנתקבלו מהראיונות האישיים המובנים למחצה הנתונים  

ניתוח קטגוריאלי שהתבצע על ידי תהליך מיון שבו צורפו יחד קטעי נתונים השייכים לאותה בהחוקרות  ונעזר

בשלב קטגוריות נושאיות.  יהך התוכן המנותח. תוצר הניתוח ההיגדים מתותופעה ויצרו יחידות תוכן שהן 

המתייחסים מן התשובות של הגננות, על ידי בחירה של היגדים  (2001)גבתון,  ניתוח ראשונינערך הראשון 

צומצמו עד אשר אותרו וימו שוהקטגוריות הראשוניות ולקריטריונים הנתונים  חולקובהמשך  .ת המחקרולשאל

את הניתוח הממפה על ידי מציאת קשרים בין הקטגוריות ויצירת מערכת  נוערכ הסופיבשלב . ת הגרעיןווריקטג

 : חדשה של קטגוריות. לאחר הניתוח הממפה נוצר סדר חדש של קטגוריות

 .עמדות הגננות כלפי חשיבות היישום של תוה"ל במו"ט בגני ילדים .א

  .הנוחות של הגננות ללמד מדעים בגןהרגשת  .ב

 . על ידן של תוה"ל במו"ט בגני ילדים יישומהתיאור הגננות את אופן  .ג

  .הגננות על ידיביישום תוה"ל במו"ט כפי שמתוארים הקשיים  .ד
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 ממצאים

 הילדים מדעים בגןהוראת עמדות הגננות כלפי 

המדעים הקטגוריה 'חשיבות הוראת  .1 לוחבובא מהילדים הגננות כלפי עיסוק במדעים בגן  עמדותשל סיכום 

שלדעתן של הגננות העיסוק במדעים חשוב ומתאים  (. המשמעות היא1)שורה  3.54בגן' קיבלה ציון גבוה של 

הסכימו שיש שפתיים אצל ילדי הגן. כל הגננות לגיל הצעיר של הילדים, והוא יכול לשפר כישורים מתמטיים ו

להתחיל את העיסוק בנושאים מדעיים כבר בגיל הרך, ולדעתן לימוד מדעים בגן חשוב ביותר ותורם להתפתחות 

 ההנחנבחנה מתוך ( 2שורה הקטגוריה 'הרגשת נוחות של הגננת ללמד מדעים' )ארוך. ההילד גם לטווח 

ככל  ,, דהיינועל ידה בגן דעיםמההוראת יש השפעה על יישום מדעים  ללמדהרגשת הנוחות של הגננת של

והילדים יתעניינו ויפתחו סקרנות  תיישם יותר פעילויות בכיוון זהאכן ללמד מדעים היא יותר נוח שהגננת תרגיש 

רוב הגננות מרגישות בנוח במידה רבה ללמד מדעים  , כלומר2.98בקטגוריה זו התקבל ציון הממוצע למקצוע. 

פעילויות מדעיות  לקייםנוח מרגישות ועיסוק במדע הווחו שהן נהנות מיד( 80%מעל רוב הגננות )בגן הילדים. 

נוח לתכנן ולהדגים פעילויות ותהליכים הקשורים לתחום מדעי מהגננות מרגישות  70%מעל  .בגןשונות 

מדעי כדור הארץ, השילוב של ספרי מדע בהוראה  הוראת -ים עיסוקבשלושה ביולוגיה. עם זאת, ההפיזיקה ו

מתארות הגננות , כלומר 2.00-קרוב להציון ממוצע  התקבל - שיתוף של העיסוק במדע עם גננות אחרות וה

  .בשלושה תחומים אלה כלפי העיסוקנמוכה  ותנוחהרגשת 

התקבל ציון  הגננת' על ידי'יישום פעילות מדעית בגן בנושא עמדות גננות בקטגוריה ההיגדים קבוצת ב 

בפעילות מדעית בגן. רובן בפועל רוב הגננות עוסקות  שעל פי טענתןהדבר מלמד . (3)שורה  2.89ממוצע 

( 97%) כולןכ רובןוחומרים באינטרנט אוספות  ,קבלות רעיונות לפעילות מעשית מפעילות הילדיםמ( 79%)

 מהגננות חלק ניכר ,לדוגמה .מוגבלתהפעילות המדעית בגן עם זאת,  מדגימות תהליכים פיזיקליים לילדים.

משלבות פרקים מספרים מדעיים  אינןמהן  80%-מתאמצות לשלב פעילויות מדעיות בכל יום ואינן ( 58%)

 סיפור בגן. הבשעת 

 .2.05 -יחסית נמוך כללי ממוצע מראה ( 4שורה הקטגוריה 'קושי הגננת בהתמודדות עם אתגרים' ) 

שקיים קושי להורות מדעים בגן. אך בהסתכלות מעמיקה  כך שהגננות אינן סוברותמצביע על ציון זה לכאורה, 

'קושי הגננת בהתמודדות עם אתגרים'. חלק עמדות ביחס להטרוגניות גדולה ב מוצאיםעל כל היגד בנפרד 

אך אחרות מתקשות להתמודד עם הקשיים והאתגרים  ,מצליחות להתגברשהן אומנם טוענות מהגננות 
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מסכימות בהחלט או מסכימות במידה רבה שהזמן  (61.5%כר מהגננות )לדוגמה, חלק ניבהוראת מדעים בגן. 

יה העיקרית הבע למעשה .אחרות בהוראההמוקדש ללימוד מדעים אינו מספיק, בשל התחשבות בדרישות 

מקדישות זמן ראוי  שהן אינןסוברות הגננות רוב החוסר במשאב הזמן:  אהירי הגננות בשחוזרת ועולה בד

זמן רב יותר  גוזלתות שהכנה לקראת הוראת מדעים טוענ מהגננות 44.2% -כ ומספיק להוראת מדעים בגן.

מעריכות שהן בעלות ידע מדעי מהן  (67.4%) יםגם אם כשני שליש תחומים אחרים.ההכנות לקראת מאשר 

מדעי שלהן אינו מספיק להוראת מדעים ההידע ש סוברות גננות( מה32.6%)הנותר שליש הרי שה ,מספיק

אך , חוששות משאלות הילדים אינןש אמרו במחקר שהשתתפוית הגננות יותר ממחצמנם וא ,זאת ועוד .בגן

עקרונות לתופעות או על שאלות הילדים בנוגע ללענות  נהחתצלא לשבמובהק ות חושש (28%) מהן כרבע

 .מדעיים

 

 ( N=42) הילדים : עמדות הגננות כלפי הוראת מדעים בגן1 לוח

סטיית  ממוצע היגדיםהמספרי  קטגוריה

 תקן

 מהימנות

חשיבות הוראת 

 המדעים בגן

 3,6,7,13,14,22,27 3.54 0.38 0.72 

הרגשת הנוחות 

 ללמד מדעים בגן

 2,7,8,10,11,12,17,19,21,23,25,29,30,31 2.98 0.59 0.90 

 יישום הפעילות

 המדעית בגן

 7,8,10,17,19,21,25,33,31 2.89 0.58 0.83 

קשיי הגננת 

בהוראת מדעים 

 בגן

 4,9,15,16,24,26,28 2.05 0.63 0.80 

 

גילה, השכלתה, גיל תק הגננת, ו, שהם משתני הרקע של הגננות בין  tמבחן בבדיקת ההשוואה באמצעות  

לגבי אף אחד ממשתני  לא מצאנו הבדלים מובהקים ,הגננותלבין עמדות בו נמצא הגן, שהיישוב סוג וילדי הגן 

  .הרקע
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מתאמים מובהקים בין כל אחת מהקטגוריות נמצאו  ,קטגוריותשבדק מתאם בין ( 2 לוח)במבחן פירסון  

נמצאו מתאמים חיוביים בין הרגשת הנוחות של הגננת ללמד מדעים בגן לבין החשיבות  :לבין כל יתר הקטגוריות

הגננת בגן. מתאם זה בין הרגשת הנוחות  על ידישהגננת רואה בלמידת מדעים בגן ולבין יישום פעילות מדעית 

בין  כמעט ( עד כדי זהות0.954של הגננת ללמד מדעים לבין היישום של הוראת מדעים בפועל גבוה במיוחד )

 שתי הקטגוריות.

 על ידינמצא מתאם חיובי בין החשיבות שהגננת רואה בלמידת מדעים בגן לבין יישום פעילות מדעית  

 ככל שהגננת רואה יותר חשיבות בלמידת מדעים, היא מיישמת יותר למידה זו.  ,כלומר .הגננת

לבין קושי הגננת בהתמודדות עם נמצא מתאם שלילי בין הרגשת הנוחות של הגננת ללמד מדעים בגן  

, וכן נמצאו מתאמים )קושי רב יותר מלווה בהרגשת נוחות נמוכה יותר להורות מדעים( הוראת מדעים בגן

הגננת  על ידישליליים בין קושי הגננת בהתמודדות עם אתגרי הוראת מדעים בגן לבין יישום פעילות מדעית 

)יישום פעילות מדעית והחשיבות שרואה בכך הגננת  בגן ולבין החשיבות שנותנת הגננת להוראת מדעים בגן

 .(ן שבו היא מלמדתד עם אתגרי הוראת מדעים בגה בקושי הגננת להתמודיירדו במקביל לעלי

 

 0.01רמת המובהקות N) =42) קטגוריות של עמדות הגננותהמתאמים בין : 2 לוח

חשיבות הוראת  

 מדעים בגן

הרגשת הנוחות 

 ללמד מדעים בגן

יישום הפעילות 

 המדעית בגן

קשיי הגננת 

 בהוראת מדעים בגן

חשיבות הוראת 

 מדעים בגן

1 0.542 0.579 0.412- 

הרגשת הנוחות 

 ללמד מדעים בגן

0.542 1 0.954 0.570- 

יישום הפעילות 

 המדעית בגן

0.579 0.954 1 0.485- 

הגננת קשיי 

 בהוראת מדעים בגן

0.412- 0.570- 0.485- 1 

 

 מטרותיהואת  תוה"ל במו"טאת הגננות היכרות 

ולשמוע על חוויותיהן לגבי תוה"ל במו"ט ללמוד על עמדות הגננות  החוקרות ביקשוחלקו השני של המחקר ב

נעשה שימוש בו שהשאלון גננות.  שמונה ראיונות שנערכו עם באמצעותבלשונן, וזאת אותן כפי שהן מביעות 
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( ב'נספח ראו ראיונות האישיים )בוה"ל במו"ט באופן ספציפי, ואילו לא התייחס לתשל המחקר בחלק הראשון 

עצמה בתוה"ל במו"ט  ושאר השאלות עסקובהוראת מו"ט בגן באופן כללי,  חמש השאלות הראשונות עסקו

אמרו כמעט ולן שכ נמצא ,הגננות את תוה"ל במו"ט עד כמה מכירות החוקרות בדקוכש. הגננת על ידיוביישומה 

מכירות אותו במידה רבה ונעזרות בו בתכנון  מיעוטןאך רק  ,מסמך תוה"ל במו"ט בגני הילדיםל מודעותשהן 

במסמך תוה"ל במו"ט כולל בחירת תכני הלימוד, רצף  הן עושותהלימודים. השימוש העיקרי ש תוכניתהוראתן ב

וגם אם ענו היא מועטה  תוכניתדיווחו שההיכרות עם הלהקניית מיומנויות. רוב הגננות  תוכניתהלימוד ויעדי ה

, אך זה היה לפני תוכנית"קראתי את הבחיוב על השאלה לגבי ההיכרות עם התוכנית, הן הוסיפו הסתייגויות: 

(, "כן, 5ה ככה" ), "מכירה ככ(4"אני מכירה בכללי" ) 2(3עצמה" ) תוכניתהרבה זמן", "אני פחות מכירה את ה

הגננות  ה בפועל(. בהורא8. לא יותר מראיתי אותה" )תוכנית"אני לא ממש מכירה את ה(, 7פחות או יותר" )

. לדעתן אין העבודה עם המסמך מסייעת בלבד או כלל לאעטה ומשתמשות במסמך תוה"ל במו"ט במידה מ

: "אם הייתי מכירה את באופן מפורש נאמר ואף (5לא ברורה ולא מפורטת מספיק" ) תוכנית"ה כיבעבודה בגן 

 (.5יותר, אז כנראה הייתי משתמשת בה יותר" ) תוכניתה

כירו מטרות לא ה )שלוש מתוך שמונה( , וחלקןהגננות טענו שאינן מכירות דיין תוכניתגם את מטרות ה 

מיישמות אותן. לדוגמה, השיבה גננת: "אבל  ואףחלק מן המטרות טענו שהן מכירות שגננות היו . כלל אלה

חלק אני לא מיישמת. לא מספיקה. ואולי גם לא מכירה. למשל אני בכלל לא מתייחסת ולא יודעת מה צריך 

עלה (. בדומה לממצאים מהחלק הראשון של המחקר, בראיונות 4" )הלימודים באסטרונומיה תוכניתללמד לפי 

, תוכניתת האצריך ליישם  בהחלטש ענוט . הןבגני ילדים תוה"ל במו"טיישום רבה בחשיבות  ראו גננותהרוב ש

טובה שיכולה לעזור לגננת   תוכניתחשובה,  תוכנית"חלק מן הציטוטים מתוך הראיונות: כפי שניתן לראות ב

מתייחסת לדברים חשובים כמו  תוכנית"יש ליישם גם בגילאים הצעירים וגם אצל הבוגרים. ה ;(4) "בעבודתה

נותנת רעיונות ויכולה לעזור.  תוכנית. התוכנית"טוב שיש  ;(6) שפה מדעית, תופעות... לא סתם כתבו אותה"

בו נמצא שכל הגננות שתוצאות מהחלק הראשון של המחקר, לבהתאמה  זאת. (3) ברור שצריך ליישם אותה"

, עדיין תוכניתמה הסתייגות מסוימת הביעוגננות מה מיעוט אם גםהביעו עמדה חיובית בזכות הוראת מו"ט בגן. 

 ;(1) , באירועים מזדמנים"בצורה מושכלת תוכניתצריך ליישם את הטובה.  תוכניתה": והוסיפו ראו בה חשיבות

                                                           
 מקומה את שמייצג הסידורי המספר את המציין(, בסוגריים) מספר מופיע ציטוט כל בסוף. הגננות מדברי בציטוטים מלווההפרק  2

 ראיונות.ה של ברצף הגננת של
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ליישם חלקים רלוונטיים לילדי אותו " ;(7) . כדאי לקחת חלקים ממנה ולשלב בעבודה"תוכנית"צריך להכיר את ה

  .(5) "כנראה צריך ליישם אותה" ;(7) "הגן

גם אם לא  ,בגן תכנים מדעייםהוראת בבפועל  עסקוניתוח הראיונות עולה, כי כל הגננות מבמקביל, 

המופיעים נושאים בכל שלושת הגננות דיווחו שהן עוסקות בתכנים מדעיים ארבע . תוה"ל למו"ט בגןעל פי 

 רק בשניים מתוך שלושת הנושאים. ת שהן עוסקודיווחו אחרות גננות  ארבע, ואילו תוכניתב

 

 תדירות הפעילות המדעית בגן

פרו בהתלהבות יהן סכל יום. בבגן שהי כלעוסקות בפעילות מדעית ווחו שהן ידמן הגננות ( ארבע) כמחצית

, בכל מקום: בגן, בחצרנעשה גם  ייםבנושאים מדע העיסוק. (3) "כל יום וכל היום"עוסקות במדעים הן רבה ש

שהילדים "מביאים מן הבית דברים  פרו בגאווהיס גננותבכך גם בבית. ההילדים להמשיך  עידוד תוך ,בטיול

המשך למידה בבית. במדע ועל התעניינות הילדים ב, שההורים משתפים אותן (7) "שמזמנים את ההוראה

 התקשוחלק מן הגננות משלבות בהוראת המדעים גם מתמטיקה, אוריינות וחינוך לקיימות. הן שהגננות ציינו 

פעמיים בשבוע עוסקות בפעילות המדעית הן אמרו שגננות ששתי  פעילות המדעית בגן.התדירות  את להגדיר

להוראת  שלדעתן הן אינן מקדישות מספיק זמןואף אמרו , פעמיים בחודשבכך שתיים אחרות שאמרו שעוסקות ו

"לא הייתי אומרת שזה מספיק וזה לעומק. לא כמו  ;(5) תי רוצה"ילא מספיק, לא במידה שהיזה ": מדעים

 (.4כל" )לי ימי הולדת, מסיבות, אין זמן לאין זמן. יש "; (8) תי רוצה שזה יהיה"ישהי

 

 הילדים מדעים בגןהת דרכי הורא

דרך  הלמיד ותכוללש ,ם שונות להוראת מדעיםבדרכיפרו שהן משתמשות יהשתתפו בראיונות סשכל הגננות 

מסיק זיתים. הייתה חוויה מאוד מעניינת. הבאתי להם לדוגמה: ". למידת חקרוסביב בעיות  העשייה, למיד

עסיק אותם. נתנו להם אוכל, זה משהו שנורא מ חלזונות" ;(7כו אותם, הרגישו את השמן..." )זיתים. הם מע

 (.5הקופסה. הילדים היו שותפים לכל התהליך. בדקנו מה הם אכלו ומה לא אכלו..." )יום שטפנו את ף כל בסו

נעזרות  רוב הגננות(. 1" )האידוי עם הקומקום עשינו בקבוצותגם בקבוצות. את ניסויים לפעמים אנו עושים "

עושות הן נו שציי גננותפחות מתאימה לילדי הגן. ה זוהוראה , למרות שהן מסכימות שבהוראה פרונטליתרבות 

פעילויות שאני צריכה לעשות הרבה "יש  חוסר זמן ויכולת להגיע לכל ילד וילד. גננת מתארת:בשל זאת במודע, 
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לבטים ותסכול מכך  הביעהגננת אחרת  .(2) במהלך היום. אני לא מספיקה לעשות כל כך הרבה בקבוצות"

יש לי שעה ומשהו ביום שאני " מדעית:לפעילות לדעתה שלא תמיד היא משתמשת בדרכי הוראה שמתאימות 

אם אני אעשה . בזמן הזה)הוראה בקבוצה קטנה( יכולה לעשות )ללמד מדעים(. אני משתדלת לעשות קבוצות 

ים. הצעירים הם... לא יכל ערך של הפעילות... במיוחד שאלה גנים דו גילא פעילות במדעים מאבדת במליאה...

יבינו. תעשי רק איתם את הפעילות. בסוף הכול מתמסמס וחבל... כל  ברור שהם, מצד שני הבוגרים יושבים.

במדעים אני לא יודעת איך לבנות את זה בהדרגה. ממה להתחיל. איך " ;(6) "פעם אני משתדלת, אבל ככה זה

 (. 8להמשיך. אני כן משתמשת בכלים אך ממה עדיף להתחיל? מה הרצף? אולי לא כדאי בכלל" )

 

  הלימודים במדעים תוכניתיישום  הגננות בתהליך קשיי

ווחו יד. רוב הגננות תוה"ל במו"טגורמים אשר מקשים על תהליך יישום  כמהמניתוח הראיונות עולה כי ישנם 

  גורמים עיקריים: שישהעל 

להלן . זמן מקדישות להוראת מדעים מספיקאינן  הגננות סיפרו שבאופן מודע הן :זמן מיעוטעומס בעבודה וא. 

לגבי חוסר זמן: "לא תמיד יש לי זמן... יש הרבה פעילויות שאני צריכה לעשות  הגננות יותהתבטאול דוגמאות

כל" יש לי ימי הולדת, מסיבות, אין זמן ל"; (2עשות כל כך הרבה בקבוצות" )במהלך היום. אני לא מספיקה ל

ש הרבה תוכניות, הרבה אני כן עוסקת בתחום המדעים, אבל לא מספיק, לא במידה שהייתי רוצה. י"; (4)

 (. 7אני כל כך עמוסה ועסוקה" )"; (5ישות. לא מספיקה לעשות הכול" )דר

הגננות מתלוננות שאינן מקבלות עזרה מספקת בהוראת מו"ט,  :חוסר כוח אדם ושותפים בעיסוק במדעים .ב

חוץ מזה הסייעת שלי  "לפעמים הורים משתפים פעולה... ;(2עזור לי? סייעת יכולה לעזור" )"מי יואומרות: 

לא חוגים הקשורים, שום דבר"  אין לנו." ;(7"חוסר כוח אדם" ); (4ליך... ככה אין לי שום עזרה" )עוזרת לי בתה

 (. 8"ביום יום אני לבד" ) ;(5)

"אף פעם  התבטאויות הגננות:דוגמאות ל :עם ילדים צעיריםמדעית עבודה לומיומנויות חוסר ידע מדעי . ג

ני מאוד רוצה אני מאוד רוצה, אבל אין. א - לא. האמת –לא עברתי השתלמות. במתמטיקה כן, ובמדעים 

במדעים אני לא יודעת איך לבנות את זה. ממה להתחיל? איך להמשיך? מה הרצף? "; (2השתלמות מעשית" )

מה, דעת ממה להתחיל, מה קודם לאולי לא כדאי בכלל. איזה תהליך עובר הילד בצבירת הידע שלו. אני לא יו
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יודעת. הרוב לא " ;(5עושה את זה מתוך תחושת בטן" ) "חסר לי ידע וכלים. אני; (8ממה לא כדאי להתחיל" )

  .(1זה באמת מזדמן." )

"הקושי הוא לתרגם דברי הגננות: להלן  :ילד גן תם לרממיהמתאיהמותאמים ו י הוראהחומרשל  חוסר .ד

יכול להיות שיש נושאים שנראים פשוטים "; (2לרמה של הילדים. שיהיה להם ברור" )את החומר לילדים, 

  (.5בעיניי, מבחינת הילד אני מדברת סינית. אני מבינה שצריכה להתחיל ממשהו שקרוב לעולמו של ילד" )

מדברי הגננות: "יש לנו מבחנות שסחבתי  :רשותה של הגננתהעומד לבשל תקציב מועט ציוד  חוסר. ה

אין לי כלום. זכוכית " ;(3קווריום. מה יש לי עוד? זהו" )מאיזה מפעל. יש לי זכוכיות מגדלת, טרריום כזה, א

"האמת אין לי כל כך ציוד מדעי. אין לי ערכה. אני משתדלת כל פעם  ;(8)צוחקת(. באמת אין לי כלום" ) מגדלת.

 (.7לי, זכוכיות מגדלת יש. אין לי משקפות... אין תקציב" )לאלתר. מאזניים אין 

עצמה. נחשפתי  תוכניתציטוט לדוגמה: "אני פחות מכירה את ה :לגן הילדיםתוה"ל במו"ט ו. חוסר היכרות עם 

 (.3חוץ ממה שיש במשרד החינוך" ) תוכניותלהרבה 

 .אשר מקשים עליה בעבודתה לעילשנזכרו גורמים מתוך ששת ה העידה על לפחות שנייםת וגננאחת מהכל 

 ם. יבנושאים מדעי עברו השתלמות כלשהילא  הן השנים האחרונות סיפרו שבחמש כל הגננות

 

 בפועל על ידן  תוה"ל יישוםהקשר לו ת כלפי הוראת מדעים בגןוהגננ עמדות

הביעו התלהבות במדעים והרצון לעסוק על גם פרו יס ,מדעיםאוהבות  , שעל פי עדותןהגננותכל ש הדגישל ראוי

רצון זה להוראת מדעים, לבין היישום בפועל הלימה בין אך דבריהן מלמדים על אי . העשייה שלהן בנושאמן 

 של הוראה זו על ידן. 

: "מדעים הם אחד התחומים האהובים עלי. , לדוגמהןההתבטאו בדברילעיסוק במדעים עמדות חיוביות 

הקנות ידע לילדים בכל התחומים. זו חוויה ממש עמוקה כי הילדים דרך מדעים אפשר ללמד עולם מלא ול

שאני עוסקת בו. אם במתוכנן כל נושא לחשי. אני מכניסה את תחום המדעים מתעסקים עם משהו אמיתי, מו

וגם בדרכים מזדמנות... דרך חיבור לעולם החי והצומח הילדים הולכים ומתפתחים. גם מבחינת החשיבה וגם 

גננת אחרת אמרה:  (.7ות לטבע. הם לומדים דברים חשובים, אולי הכי חשובים שיש לדעת" )מבחינת הרגיש

כמה הם שמחים לעשות את כל התהליכים. לחוות את זה. נה שצריך לעסוק במדעים... ראיתי "אני מאוד מאמי

  (.6" )יודעת כמה זה משמעותי לילדים... זה מאד חשוב. אני
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בין עמדות הגננת כלפי הוראת מדעים בגן קורלציה  שישות י מראכמותהניתוח מהתקבלו שההתוצאות 

הן בעלות עמדות חיוביות כלפי הוראת מדעים היו גננות ככל שה ,כלומר .ל ידהלבין יישום פעילות מדעית בגן ע

תה כמעט ילהרגשת הנוחות של הגננת להורות מדעים הי יותר הוראת מדעים בגן הילדים.שהן יישמו  העידו

 תוכניתהההוראה על פי לגבי יישום התמונה שמתקבלת מדברי הגננות אך זהות עם יישום הוראה בפועל. 

( שהשתתפו בשלב השני של המחקר היו בעלות עמדה חיובית מובהקת כלפי n=5רוב הגננות )שונה. עצמה 

במו"ט  יישם את תוכנית הלימודיםבהחלט צריך ללדעתן, יישום תוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה בגני ילדים. 

"יש  ;(4שיכולה לעזור לגננת בעבודתה" )"תוכנית חשובה, תוכנית טובה ן הילדים. הן הגדירו את התוכנית בג

ליישם גם בגילאים הצעירים וגם אצל הבוגרים. התוכנית מתייחסת לדברים חשובים כמו שפה מדעית, 

תוכנית. התוכנית נותנת רעיונות ויכולה לעזור. ברור שצריך "טוב שיש  ;(6) תופעות... לא סתם כתבו אותה"

"התוכנית היא : בית עם הסתייגות מסוימת והוסיפו(. לעומתן, שלוש גננות הביעה עמדה חיו3ליישם אותה" )

"צריך להכיר את התוכנית. כדאי  ;(1ה מושכלת, באירועים מזדמנים" )טובה. צריך ליישם את התוכנית בצור

ך ליישם "כנראה צרי; (7ם רלוונטיים לילדי אותו הגן" )"ליישם חלקי ;(7ממנה ולשלב בעבודה" )חת חלקים לק

שגם גננות בעלות  נמצא(. 8די, לא כל כך ברורה ומפורטת" )"התוכנית כללית מ: הסבירואלה גננות (. 5אותה" )

במידה למו"ט  וכניתתמיישמות את המעידות על עצמן שאינן עמדות חיוביות מאוד כלפי הוראת המדעים 

אינן טענו שהן אף הגננות אשר הביעו עמדות חיוביות מובהקות כלפי הוראת מדעים בגן . המניחה את דעתן

בתחום  עשייה מרובהסיפרו על  גננות אלה .את יישומהבאופן מספיק המאפשר תוה"ל במו"ט מכירות את 

ניתנות בתשובות  לביטוי זה אותדוגמ .הנדונה תוכניתל ללא קשראך פעמים בשבוע  כמהלפחות , מדעים בגןה

ולי כן, "אני לא יודעת. א ;(4בדיוק, אך בטוח מיישמת משהו" )"לא יודעות  :תוכניתהגננות לשאלה על יישום ה

 ד חשוב.ו"אך עדיין אני משתדלת להכניס את העניין של המדעים, כי לדעתי זה מא; (8באופן אינטואיטיבי" )

" לעשות... אם זה היה תלוי בי הייתי עוסקת יותר... בגן שלי אני אעשה את זה כל הזמןאני בטוחה שאמשיך 

 מדעים...העניין אני מכניסה בכל תחום את  ;(1שאעשה." )הרוב זה לא כפי שמשרד החינוך רצה את זה "; (6)

... אבל אני תוב אחרי הדברים כמו שהיה בחוברולא ממש הצליח לי להכניס ולעק כל  הזמן זה בראש שלי...

  (.7מודעת לדברים... באמת אני מכניסה בכל תחום את העניין במדעים. יכול להיות שאגשים את החלום." )
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 והמלצות דיון

 ;ילדיםהמדעים בגן החשיבות הוראת  (א): עיקרים נושאיםלשלושה  ביחסשל גננות  עמדותיהןזה נבחנו במחקר 

בכלל ותוה"ל במו"ט הקשיים ביישום הוראת מדעים  (ג; )בגן שלהן של משרד החינוך תוה"ל במו"טיישום  (ב)

צד ביטאו משהצורך במחקר זה עלה בעקבות דברים שעלו בשיחות עם גננות בשדה, על ידי הגננות. בפרט 

 חוסר שביעות רצון מדרך היישום של הוראה זו על ידן. צד שניהוראת מו"ט בגן, ומכלפי עמדות חיוביות  אחד

הגננות כלפי  העמדה הבסיסית שלעל כך שהתוצאות מצביעות באשר לשאלת המחקר הראשונה,  

 עולותתוצאות אלה . מדעים בגיל הרך בלימודחשיבות שיש סוברות הגננות  .היא חיוביתהוראת מדעים בגן 

-Spektor)עמדות הגננות כלפי הוראת מדעים בגן ילדים  את שבחנוקודמים בקנה אחד עם תוצאות מחקרים 

Levy et al., 2011) ,רך, שילדים הבגיל כבר שיש להתחיל בחינוך מדעי טוענות שרוב הגננות  שגם הם מצאו

של הילדים ארוכת טווח על גישתם חיובית צעירים יכולים לבצע פעילות מדעית בגן ושיש לפעילות זו השפעה 

 למדע. 

מתאמים חיוביים בין עמדות חיוביות של הגננות לגבי חשיבות הוראת מדעים בגן  במחקר זה נמצאו

ככל שלגננת המשמעות היא ש. ההיישום עצמרמת לבין הרגשת הנוחות של הגננת לעסוק בהוראה זו, וגם לבין 

אכן ת הוראת מדעים בגן, נוח לה יותר לעשות זאת והיא מדווחת שהיא יש עמדות חיוביות יותר כלפי חשיבו

מתאמים שליליים בין קושי הגננת בהתמודדות עם אתגרי  נמצאו בהתאם לכךבהוראת מדעים בגן. יותר עוסקת 

ככל שהגננות , דהיינו .הוראה בפועלהוראת המדעים בגן לבין החשיבות שהיא רואה בהוראה זו ולבין יישום ה

מחשיבותה של הוראה זו ולדבריהן אף ות תכך הן מפחי ,מתקשות יותר להתמודד עם אתגרי הוראת המדעים

)פירסטטר,  שגננות מרגישות אחריות גדולה כלפי צורכי הילד מנם מלמדותוא ות. התוצאמיישמות אותה פחות

את עמדתה זו הלכה מיישמת בה הגננת שאבל למרות שהן סוברות שחשוב ללמד מדעים בגן, המידה (, 2012

 של הגננת ללמד מדעים.הקשיים  ומרמתמהרגשת הנוחות האישית מושפעת  למעשה

. רוב ים בגןמדעה כשהן באות ליישם את הוראתהגננות  אצל ות תמונה מורכבתתוצאות המחקר מעל

לענות על שאלות הילדים בנוגע  שלא תדענהחוששות , אבל כרבע מהן מעיסוק זהנהנות אומנם הגננות 

נוח לתכנן ולהציג בכיתה פעילויות הקשורות מרגישות אינן מן הגננות שליש , וכםיעקרונות מדעילתופעות או ל

ובעקבות  הוראת המדעיםבידע חוסר חשות שיש להן חוסר השכלה או שגננות אלה  ייתכןלמדעי כדור הארץ. 

בקנה אחד עם מחקרים עולות . גם תוצאות אלה אי נוחות, לחץ או פחד בהוראת תכנים מסוימיםמגלות כך הן 
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דווח שלמרות שהגננות תומכות מאוד  בהם (;Greenfield et al., 2009 Spector-Levi et al., 2011) קודמים

והתוצאה היא בדרכי הוראתם, גם ידע מספק בנושאים מדעיים ו ןמדעי בגיל הרך, הן חשות שאין לה בחינוך

 .מהרצוינמוכה עלולה להיות שמוכנותם של בוגרי הגן בנושאים מדעיים 

מיישמות  התברר שהן תן בהוראת מדעים בגן,יכשהגננות סיפרו על חווילגבי שאלת המחקר השנייה, 

פעילויות  לצורך חומרים מחצר הגןצעצועים ובושימוש  לילדיםתהליכים פיזיקליים  כגון הדגמתפעילות מדעית 

הגננות בוחרות את התכנים ואת דרכי הוראת עם זאת, אך  .(2013) לוי-טורקספ כפי שמתארת גם, מדעיות

 תוכניתהיכרות מעמיקה עם העל סמך ולא המדעים באופן אינטואיטיבי, על סמך הידע והניסיון האישי שלהן, 

טוענות שהן למרות שכל הגננות . מוטמע ומיושם בשטח תוכניתהלמעשה רק חלק קטן מאו עם מטרותיה. 

הוראה המשתמשות בדרכי אף ולעיתים הן , תוכניתאת רוח הרובם תואמים שעוסקות בתכנים מדעיים 

בדרכי הוראה מתאימות פחות )הוראה פרונטלית( מפאת חוסר זמן ואי  במודעהן משתמשות בה,  מלצותוהמ

 Greenfieldיעילות עצמית נמוכה של הגננת )מ תופעה זו יכולה להיות מוסברת כנובעתיכולת להגיע לכל ילד. 

et al., 2009(. 2014עומס המוטל על הגננת במסגרת תפקידה )פלטי, מ( ו  

חלק האיכותני של האישיים המהווים את ה יונותאברהמענה לשאלת המחקר השלישית התברר 

אחד הקשיים  .ליישם את תוה"ל למו"ט בגן ןשיים שמונעים מההגננות מפרטות שורה של קש נמצאשם המחקר, 

. גם אם הגננות תוכניתה עםמספקת חוסר היכרות  הוא דברי הגננותעל פי ביישום תוה"ל במו"ט  המשמעותיים

ואת תכניה בעיקר מן הגורמים המפקחים על עבודתן, הן אינן מכירות לעומק את  תוכניתמודעות לקיום ה

 ביתרמתמטיקה ובלימודים ה תוכניותהגננות מוטרדות מריבוי מיישמות אותה.  ןאינש ,זר מכךנגומטרותיה 

דומיהם, שאת כולם עליהן להספיק במהלך אירועי ימי הולדת וומ חגי ישראלמלימוד בנושאי אשכולות הליבה, 

 האי הכרת תוה"ל במו"ט מעידה על יחס מזניח כלפי .אצלן משניתעדיפות ל זוכהתוה"ל במו"ט לכן והשנה, 

על  ,תוכניתננות יכירו את השהג כדינמצא בראש סדר העדיפויות של הגננות. מה אינו ואולי על כך שיישו

פיתוח מקצועי של הגננות לקידום ל, ולדאוג להכשרה ותוכניתלהמודעות  להגביר אתהגורמים המפקחים 

 בגן.יישומה 

חוסר הזמן שמקצה הגננת להוראת מדעים בגן. תוצאות דומות  שעלה מהממצאים הוא קושי בולט נוסף

( המצביעים על עומס אובייקטיבי, אשר נוצר בשל (Greenfield et al., 2009במחקרים אחרים גם התקבלו 

שבה עבודת הגננת כוללת רשימה ארוכה של תפקידים ומטלות  ,ילדים יחידה ארגונית עצמאיתהשל גן היותו 
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בין הצורך לבצע פעילויות המתוכננות מראש קונפליקט עומס גדול מאוד. לדברי החוקרים קיים עליה היוצרים 

ם הגנית לבין הרצון להתייחס לאירועים אקטואליים ולגורמים מזדמנים הנפוצים בחיי הגן הלימודי תוכניתלפי 

נמצא שלצורך פיתוח מיומנויות חקר ויכולות של פתרון בעיות בקרב ילדים (. 2012, פירסטטר ;2000לימור, )

הילדים, . הגננת אמורה להתאים את הפעילויות לא רק לגיל (Visone, 2009) צעירים נדרשת השקעת זמן רב

מוצאת את עצמה פעמים רבות מתקשה להספיק את אלא גם לרמת ההתפתחות של כל הילדים בגן, והיא 

ווחו על יעילות עצמית נמוכה בהוראת יד( Greenfield et al., 2009) גננות בארה"ב(. כך גם 2014)פלטי,  הכול

 מוכנות לבית הספר.הלמצוא זמן להוראת המדע, בשל עומס שהוטל עליהן בכל תחומי  קושיעל ומדעים 

ועל הגננת לקבוע  אינה מתייחסת לכמות הזמן ולתדירות הנדרשת להוראת המדעים בגן תוה"ל במו"ט

לעזור לגננת בתכנון כלל הפעילויות תוכל את שניהם. ייתכן כי קביעה מוכתבת של מינימום הזמן ותדירות 

 הוראת המדעים בפרט. בוראה בגן, והה

להוראת מרגישות שחסרות להן מיומנויות  הןלכך נוסף ידע מועט בתחום התוכן ו הגננות מדווחות על

 ,.Spektor-Levy et al)' שותולוי -ספקטורשל המחקר לממצאי התוצאות תואמות . ילדים צעיריםל מדעים

גננות הביחס לידע האישי שלהן במדעים.  ותמרגישות בטוח גננותן של הרק מיעוטש המצביעים על כך, (2011

 מקצועיתבהשתלמות אף לא לא השתתפו ו בזמן לימודיהן, זאת בכך שלא הוכשרו ללמד מדעיםעצמן מסבירות 

מהותי שיפור ל יביאפיתוח מקצועי יעיל מניחות ש ,בדומה לחוקרים ,הגננותהשנים האחרונות.  בחמשאחת 

. (Greenfield et al., 2009; Visone, 2009; Spektor-Levy et al., 2011דעים )מ ללמדהרגשת הנוחות ב

המלמדת , (Piasta, Logan, Pelatti, Capps & Petrill, 2015' )שותבעבודתו של פיאסטה ו הדבר נתמך

. מדעים בגני ילדיםהלימודי את קידמה מאוד שקיבלו הגננות  במדעים שעות 64ת בת מקצועי השתלמותש

לגננות את הביטחון והידע הנדרשים ללמד מדעים בגני הילדים על  הקנותל מאפשרותהשתלמויות מעין אלה 

 ,Gullberg & 2014) במדעים בה הילדים מבצעים פעילות ניסוייתש פי עקרונות המעודדים למידת חקר

Andersson) ילדים לשים לב לתופעות הסובבות אותם, עליה להתייחס  הגננת מעודדת אתזו כ. בלמידה

מעודדות חקירה נוספת, הד עם התרחשותם, לשאול שאלות המאתגרות את הילדים ומילאירועים בלתי צפויים 

 ,Gullberg & 2014)  למתרחש תוך כדי החקר המדעיווזאת תוך הקשבה פעילה להסברי הילדים 

Andersson) . וכך להתגבר על קושי  עם אנשי חינוך אחרים היזון הדדי גם לקדם ותיכולהשתלמויות מקצועיות

  .אותו מציינות הגננותשנוסף 
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עם זאת, ציוד לחקר מדעי. של חומרי הוראה ועדר יההגננות היא המתבטאת בדברי יה נוספת בע

בוחרות להשקיע ברכישת דברים אומרות שהן עצמן הגננות  ,קמדעי בגן הילדים דל ולא מספיהציוד השלמרות 

חיוביות אצל הגננות כלפי הוראת מדעים, כחלק ייתכן שחיזוק עמדות הגן.  עבוריותר לדעתן החיוניים אחרים 

מתהליך הכשרתן, יעודד אותן להפנות יותר משאבים לרכישת עזרים וציוד מדעי. גם את טענת הגננות שאינן 

חשופות מספיק לפרסומי משרד החינוך ושאינן מקבלות את המדריכים לעבודה המדעית בגן, ניתן לראות 

בחומרי שלהן יובילו לשימוש רב יותר  אצל הגננותעמדות חיוביות להוראת מו"ט ביסוס דהיינו, , בהקשר דומה

 . הדרכה מקצועיים

אחת המגבלות של מחקר זה היא שהוא נערך על היקף קטן של גננות המלמדות בדרום הארץ. קבוצת 

ך רק מגננות המייצגות את החינווהורכבה  מצומצמתהגננות שרואיינה בחלק השני של המחקר הייתה 

. לפיכך מומלץ להמשיך להתראיין הביעו הסכמהדתי לא -החינוך הממלכתימת וגננשמכיוון וזאת הממלכתי, 

בפועל כדי לבחון את יציבותם  תוה"לולבחון מהו הקשר בין עמדות גננות כלפי הוראת מדעים בגן לבין יישום 

  .אצל כלל הגננות בישראלשל הממצאים 

הכרתן ין רצון הגננות להורות מדעים ופער ב המלמדת עלמחקר זה מעלה תמונה מורכבת לסיכום, 

יש לצמצם את הגורמים שיוצרים בחשיבות המקצוע, לבין הדרך שבה הן מביאות לידי ביטוי רצון זה בעבודתן. 

 פער זה כדי שעמדות הגננות לא תשארנה בגדר הצהרה בלבד. 

 הן אלה: זה לגבי קידום היישום של תוה"ל במו"ט בגני הילדים בארץ ההמלצות העיקריות הנובעות ממחקר 

ואף באופן נרחב יותר  ומטרותיה תוכניתהנחלת תכני השם לגננות לנרחבות קיום השתלמויות  .א

  .תחום התוכן המדעילהנחלת 

ליבה אחרות  תוכניותבה עם לשילומומלצים ו םשתתייחס ללוחות זמני כךתוה"ל במו"ט עדכון  .ב

 .בגן

  .תוכניתלחקר מדעי, על פי הנדרש בציוד מעבדה בהוראה ובחומרי ציוד גני הילדים  .ג

השתלמויות  יתקיימו, אשר בהן של גננותלקידום מקצועי ולתמיכה חברתית הקמה של רשתות  .ד

בגני הילדים את ההוראה  יקדמומקצועיות בנושאים מדעיים ובנושאים אחרים. רשתות מסוג זה 

 בכלל ואת הוראת המדעים בפרט. 
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הלימודים במו"ט בגני הילדים  תוכניתהלכה למעשה, באופן שיקדם את הטמעת  שמחקר זה יתורגםיש לקוות 

 אזרחי המחר. שהם לטובתם של ילדי הגנים, 

 

 רשימת מקורות

פיתוח חשיבה גלסנר )עורכים(,  'בן דוד, וא 'עאיגר, ' תיחום, אפיון ומהות. בתוך: ע – (. מבוא2009) 'איגר, ע

 לימודים, המזכירות הפדגוגית. תוכניותירושלים: משרד החינוך, האגף ל (.34-7)עמ'  מסדר גבוה

 .160-151, 19, חינוך החשיבה(. האומץ להיות קונסטרוקטיביסטי. 2000) ז"גברוקס ו מ"גברוקס, 

(. תאוריה המעוגנת בשדה: משמעות תהליך ניתוח הנתונים ובניית התאוריה במחקר איכותי. 2001) 'גבתון, ד

 דביר. לוד:  (.306-257)עמ'  מסורות וזרמים במחקר האיכותי ,)עורכת( בן יהושע-ברצנ' בתוך 

-40, 37, דפיםליישום של הוראה תואמת התפתחות. (. תיווך מטפח אוריינות בגיל הגן כדוגמה 2004) 'טל, ק

10. 

 .44-40, 4, הד החינוךאיך עושים למידה קונסטרוקטיביסטית? . )2008ת' ) יחיאלי,

 . ירושלים: מחקר הערכה ,מסגרת לגן הילדים כניתתלקראת פיתוח (. 2006) 'שושן, טו 'שנור, נ-, בקון'יצחקי, ר

 משרד החינוך.

בחינוך לגיל ממחקר לעשייה )עורכים(, יבלון  ב"קליין ויפ "(. חינוך מדעי בגיל הרך. בתוך ש2008) ש"לוי, ט

 ירושלים: האקדמיה הלאומית למדעים ומשרד החינוך. (.270-257)עמ'  הרך

ללמוד, להבין, לדעת: מסע בנתיבי ליבמן )עורכת(,  '. קונסטרוקטיביזם בחינוך. בתוך צ(2013) 'מן, צרליב

 ת.הקיבוץ המאוחד ומכון מופיב: אב-תל (.52-13)עמ'  ההוראה הקונסטרוקטיביסטית

 .7-4, 2, הד הגן(. הגננת לשנות האלפיים. 2000) 'לימור, ד

 נדלה מהכתובת: דוח שנתי של מבקר המדינה.(. 2007) משרד החינוך

-8c52-403a-db5e-http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_326/0a81827a

 130_doc.docx-ce29843a105b/part 

  

http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_326/0a81827a-db5e-403a-8c52-ce29843a105b/part-130_doc.docx
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_326/0a81827a-db5e-403a-8c52-ce29843a105b/part-130_doc.docx
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 ודרכי יישום עי אישי, הוראת מדעים לילדי הגן עמדות הגננת בנושאי ידע מד: 'נספח א

 היגדים ותשובות הגננותטבלת  - הפעילויות המדעיות               

 Maier, Greenfield & Bulotsky-Shearer ,2013 על ידיפותח                   

   ממוצע סטיית תקן מהימנות

פעילויות מדעיות בגיל הרך עוזרות לעורר עניין למדע אצל ילדים   3.64 0.58 0.67

 בגיל מאוחר יותר

1 

אני מרגישה בנוח לתכנן ולהדגים בכיתה פעילויות הקשורות  3.14 0.93 0.89

, כוח המשיכה ומצבי הום מדעי הפיזיקה והאנרגיה. לדוגמבתח

 צבירה )מוצק, נוזל וגז(

2 

 3 בגיל הרך יש להתחיל  את העיסוק בנושאים מדעיים כבר 3.83 0.38 0.68

פיק, בשל התחשבות הזמן המוקדש ללימוד מדעים אינו מס 2.88 0.97 0.81

 בדרישות נוספות

4 

התנסות מעשית עם חומרים וחפצים היא הדרך בה ילדים לומדים  3.88 0.33 0.72

 ביותרבצורה הטובה 

5 

 6 פעילויות הקשורות למדע משפרות גישות ללמידה בגיל הרך 3.60 0.59 0.72

רים בלימוד מדעים עם מורים אני דנה ברעיונות ונושאים הקשו 2.48 1.04 0.89

 אחרים

7 

אני משתמשת בכל סוגי החומרים לצורך פעילויות מדעיות, למשל  3.12 0.94 0.89

 צעצועים, קופסאות

8 

מדעים לוקחת זמן רב יותר מאשר הכנה הכנה לקראת הוראת  2.38 0.99 0.75

 לתחומים אחרים

9 

אני משתמשת בספרים על מנת לקבל רעיונות לפעילויות מדעיות  2.98 0.87 0.90

 בגיל הרך

10 

 11 אני מרגישה בנוח בביצוע פעילויות מדעיות בגני 3.26 0.80 0.89

הקשורות  אני מרגישה בנוח לתכנן ולהדגים בכיתה פעילויות 3.19 0.89 0.89

 בתחום הביולוגיה )למשל, יצורים חיים, צמחים, בעלי חיים(

12 

פעילויות הקשורות למדע בגיל הרך משפרות כישורים מתמטיים  3.21 0.87 30.60

 אצל הילדים

13 

פעילויות הקשורות למדע בגיל הרך משפרות כישורים שפתיים אצל  3.45 0.71 0.68

 הילדים

14 

 15 מספיק ידע מדעי על מנת ללמד ילדים צעירים מדע אין לי 1.98 0.98 0.75
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 אני מרגישה שלא בנוח לדבר עם הילדים על שיטות מדעיות  1.33 0.65 0.79

 למשל, להעלות השערות, לנבא תוצאות של ניסוי, לערוך ניסוי()

16 

לפעילויות מדעיות  אני משתמשת באינטרנט לצורך קבלת רעיונות 3.31 0.95 0.82

 לילדים צעירים

17 

 18 ילדים צעירים לא יכולים ללמוד מדעים עד שילמדו לקרוא 1.02 0.15 0.67

אני מקבלת רעיונות לפעילות מעשית מפעילויות הילדים,  3.17 0.79 0.82

 מאמירותיהם ומשאלותיהם

19 

 20 די לילדים בגןפעילות הקשורה למדעים קשה מ 1.33 0.65 0.70

 21 ם בשעת סיפור בגןיאני משלבת פרקים מספרים מדעי 2.00 0.86 0.90

פעילויות הקשורות למדע בגיל הרך משפרות כישורים חברתיים  2.90 0.85 0.72

 אצל הילדים

22 

 23 אני נהנית מעיסוק במדע עם ילדי הגן 3.24 0.88 0.88

ו עקרונות תופעות אאני פוחדת שהילדים עלולים לשאול שאלה על  1.74 0.96 0.80

  עליהן מדעיים שלא אוכל לענות

24 

אם הם )למשל, השוואת חפצים כדי לראות  אני מדגימה תהליכים 3.67 0.53 0.89

 יצופו או ישקעו במים(

25 

 26 תכנון וייצוג  התנסות מדעית הם  משימה קשה 2.10 0.93 0.73

 27 ותופעותילדים צעירים סקרנים לתפיסות מדעיות  3.81 0.40 0.70

 28 אין לי מספיק חומר  לעיסוק במדע 1.95 1.01 0.74

 29 אני מתאמצת לשלב פעילויות מדעיות בכל יום 2.26 1.06 0.88

אני מרגישה בנוח לתכנן ולהציג בכיתה פעילויות הקשורות למדעי  2.98 0.88 0.89

 כדור הארץ )למשל, שמש, ירח, כוכבים ומזג האוויר(

30 

 31 אני אוספת חומרים וחפצים לשימוש בהוראת מדעים 3.00 0.88 0.89
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 אישיון איירנספח ב': 

 פרטים אישיים )שם, ותק, השכלה, פרטים של הגן(

 . אילו תכנים מדעים לימדת בגן בשנים האחרונות?1

 ים.יפרטי ותארי שיטות הוראה ודרכי פעולה שאת משתמשת בהוראת תכנים מדע. 2

 יש בה.מדעי סביבת הלמידה בכיתתך ואיזה סוג של ציוד את . תארי בפרטים 3

 . מי השותפים בסביבה החינוכית בכיתתך?4

 ת בגן שלך במהלך השנה?ות מדעייושל פעילוהממוצעת  ן. מהי תדירות5

 הל במו"ט לגני הילדים?. האם את מכירה את תו"6

 ?תוכניתהאם את מכירה את מטרות ה. 7

 לגני הילדים? מה דעתך על תו"הל במו"ט. 8

 במו"ט בגן ילדים?תו"הל  . האם לדעתך צריך ליישם את9

 במו"ט בגנך?תו"הל ביישום  שלך הקשיים העיקריים ם. מה10


