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ת מטענותיהם אחת שכן ת לו מסייעת הילד, ליד ברך כורעת ה־ של העיקריו חבריו. שהשאירו הליכלוך שרידי את לפנות כיצד בעצו

מר להעביר —  בצורה — מעניין לא חו
מעניינת.
ת חייב לכד, הראשון הצעד שו  בגן־ להיע

ילדים.
ם זהו  לפתח הילדים צריכים בו המקו

שא כלפי עניין של יחס . ששמו הנו ד ו מ י  ל
עו אם ם כבר כשהם א׳ לכיתה יגי שועממי  מ

מוד מקום על ומסתכלים  מיסגרת כעל הלי
ת רק המלאה אפורה בו ם חו קי  — ועול וחו

היו הם ם י גרועים. תלמידי
ש לכך הילד מתרגל בו כזה, גן־ילדים

א לימוד , דבר הו ן י י נ ע א מ  גן־הילדים הו
קארן. של

ה בשל האנגלי, חגן גם הנקרא הגן,
ם ילדי של הרב מספר ם דיפלומטי  הלומדי

א בו, לילדים: גן־עדן הו
ת, שם אין  לא, המילה שם אין תוכני

ם המסגרת  ■והילדים מינימלים. הם והחוקי
ם גם אלא מאושרים, רק לא  את מפתחי

ת ייצר הלמידה הסקרנו  בצורה שלהם ו
 המתפעלים הוריהם שמעידים כפי נהדרת,

מומחי־חינוך שונים. והוראה ו

שיעור יזם הצם
 פר־ לאחר ספורים ימים אחד, וקר ף•
ת שת ,4  אחד מצא המקולקלת, המכוני

ך בשדה צב פיטר, הקן, מילדי  לגן. הסמו
רוני ילד עבור תו, עי אטרק זו היתד, כמו
 כולם חבריו. את להזעיק מיהר הוא ציה•
הרו עיסוקיהם את עזבו מי הצב אל ו
שורה — הגננת עם יחד המלא. ובאי

ת לאחר ת, צחוק, של דקו הת והתפעלו
שבו  ונתפתחה הצב סביב במעגל כולם יי
ת — שיחה מ הילדים: ביוז

א ״מאיפה סון. לדעת ביקשה בא?״ הו אלי
 הצב של מוצאו פיטר, הצביע ״משם,״

סו, גם כך ומשום פו טרו סתמי. לכיוון אפו
 החלים אוכל,״ לו להביא אלך ״אני

פאול.
בקול קארן שואלת הצב?״ אוכל ״מה

ש כל־כך, טבעי שהיא לב שם אינו שאי
השיחה. את מכוונת
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 המכשיר סודות את הילדים ידיעת התקליט.
ת בהם יוצרת למוסיקת. מוגברת התעניינו

היא: המורדים סטודנטים
א ההוראה מקצוע ה שנכשל. מקצוע הו

ם מורים סורי פי מלא את יודעים אינם והפרו
 בבית־ בין בכיתה, שיעור ההוכחה: כתם.
כון יסודי, ספר  הוא — אוניברסיטה או תי

ת 50ל־ נרדפת מילה  רצוף שיעמום של דקו
ומעיק.

שוך בצורה ללמד יודע שאינו מי  שתמ
 התלמידים, טוענים ללמוד, התלמיד את

כמורה. לתפקידו ראוי אינו
 בארצות־ בעיקר — רבים ומומחי־הוראה

 ומנבאים עימם, להסכים נוטים — הברית
א הסטודנטים שמרד בי  רדיקלי שינוי לידי י

הקרובות. בשנים החינוך, בתורת
שרית דרך על תרון אפ ה לפי  כלל־ בעיי

ת ת אותה מצביעה זו עולמי ה בעלת גננ
ת  האלבפי־ קארן — מהרצליה־פיתוח מכוני

ת נגר ם מארד,״ב, עולה ,27ד,־ ב כיו  בעלת ו
פרטי. גן־ילדים

¥ ¥ ¥
תוכנימ ררא לימודים

 די היא בלימודים העניין עיית ך*
שוטה .4 תרון למרות — פ קשה. שהפי

ם חומר לקלוט הילד חייב מחד,  מסויי
מעניין. תמיד לא —

ה היום, עד חידי הצד זה הי  בתורת הי
 העולם: ברחבי מורים שעניין ההוראה
 — משעמם מעניין, החומר. את להעביר

חומר. להעביר העיקר משנה. לא
בן אי־אפשר מאידך,  תלמיד ללמד כמו

ק תו. שמעניין מה ר או
השניים בין השילוב את למצוא הבעייה:
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 שמריהו בכפר שלה הגן־האנגלי ילדי את מדריכה קארן הגננתעבודת־צוות
 של בניהם ברובם הגן, ילדי שואב־האבק. את להפעיל כיצד

 במאה המודרני האדם של העזר אמצעי כל את להפעיל בגן כבר לומדים דיפלומטים,
קארן. הגננת אומרת — מעניינת בצורה מעניין לא חומר לקלוט בגן לומד הילד העשרים■


