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גן הילדים 
על המפה

פעילויות עם מפת ארץ ישראל

מפה
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ָנְצַרת
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רחל סלייטר, מחברת תכניות לקדם‑יסודי, חמ”ד כתיבה ועריכה: 

אסתר חטב, מפקחת ארצית קדם‑יסודי, חמ”ד ליווי וייעוץ פדגוגי:  

אורנה קלמן, רכזת הגיל הרך פסג”ה, מחשבת בצלאל תכנון וייעוץ:  

משה לוין, מנהל פסג”ה, מחשבת בצלאל  

ורד אגסי, רכזת תחום פדגוגיה ועיצוב סביבות למידה, מחשבת בצלאל ייעוץ פדגוגי:  

הרב אבי גיסר, יו”ר מועצת החמ”ד ייעוץ מקצועי:  

אפרת זילבר,  מפמ”רית לימודי ארץ ישראל  

ד”ר אייל דוידסון, ראש ההתמחות ללימודי ארץ ישראל, מכללת אורות ישראל  

תמיר יעקובוביץ’, מדריך ארצי ללימודי ארץ ישראל   

מיכל כהנא, מדריכה ארצית ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה  

מאיר כהנא, מדריך של”ח  

ראומה הכט עיצוב דפי ההדרכה: 

יעלה שטהל ויעל מלאכי עיצוב המפה הדינמית: 

עומר פדור עריכה לשונית: 

מכללה ירושלים הוצאה לאור: 

אתי אורלב, בת שבע סיאני, מינהל החינוך הדתי הפקה: 

cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/hemed :אתר מינהל החינוך הדתי

י ה’ ֱא־לֶֹהיָך, ְמִביֲאָך ֶאל ֶאֶרץ טוָֹבה: “כִּ

ְקָעה ּוָבָהר. בִּ ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים, ֲעָינֹת ּוְתהֹמֹת יְֹצִאים בַּ

ֶאֶרץ ִחטָּה ּושְֹׂעָרה, ְוֶגֶפן, ּוְתֵאָנה ְוִרּמוֹן; 

ֶמן ּוְדָבׁש. ֶאֶרץ ֵזית שֶׁ

ּה. ּה ֶלֶחם, לֹא ֶתְחַסר ּכֹל בָּ ֻנת ּתֹאַכל בָּ ר לֹא ְבִמְסכֵּ ֶאֶרץ ֲאשֶׁ

ת. ְחצֹב ְנחֹשֶׁ ֶאֶרץ ֲאשֶׁר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל, ּוֵמֲהָרֶריָה תַּ

ר ָנַתן ָלְך.” ָבְעתָּ ּוֵבַרְכתָּ ֶאת ה’ ֱא־לֶֹהיָך, ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאשֶׁ , ְושָׂ ְוָאַכְלתָּ

)דברים ח, ז‑י(
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דברי פתיחה

אמר הלל הזקן: “למקום שאני אוהב - שם רגליי מוליכות אותי” )בבלי סוכה נג, א(.

והיאך היא הדרך לאהבתה של הארץ? - בשעה שיתבונן האדם במרחביה הנפלאים של הארץ, יראה את הים הגדול, את 

ההר הירוק, את העיר שחוברה לה יחדיו ואת הישוב בו הוא גר...

המינהל לחינוך דתי שמח להעניק לכל גן מפה גדולה של ארץ ישראל, לשימושם של ילדי הגן. למפה נלוות הצעות למגוון 

פעילויות באמצעות כרטיסיות. התמונות שבכרטיסיות יפגישו את הילדים עם סיפורי תורה, עם החי והצומח בארץ ישראל 

ועם שירים וסיפורים על הארץ הטובה.

מפת ארץ ישראל הינה חלק מהסביבה הלימודית בגן. אנו מתבוננים בה, מחפשים את הישוב שלנו, את מקום המגורים של 

סבא וסבתא, מזהים את מקומה של ירושלים, את הים, המדבר ועוד... כמו בתמונת מחזור, או בתמונה משפחתית, שבה אנו 

מחפשים תחילה את עצמנו ‑ כך גם במפת הארץ אנו מחפשים את הישוב שלנו ואת המקומות המוכרים, אליהם אנו קשורים 

ואותם אנו אוהבים.

תפקידנו בגן הילדים הוא לעורר את שימת הלב להקשבה והסתכלות על הסביבה, וליצור היכרות עם מקומות נוספים, על 

מנת לעודד את הקשר עם הארץ שלנו. אנו חפצים לטפח את תחושת השייכות והזהות למקום, לקהילה, לעם ישראל ולארץ 

ישראל.

ואל מקומות  גן הילדים  נציע להם להתנסות בציור מסלולים מביתם אל  כן  ליצור מיפוי. על  יכולת  ישנה  לילדים צעירים 

מוכרים נוספים. כמו כן, יוכלו הילדים להכין מיפוי תלת ממדי של הישוב, של העיר ירושלים ואפילו מסלולים של סיפורים 

אהובים.

המראות  בילדותו,   ‑ אחת  פעם  אלא  ומשיג  רואה  אדם  “אין  ביאליק:  אמר  הרך,  הגיל  ילדי  של  והקליטה  ההתרשמות  על 

הראשונים בעודם בראשיתם, ביום צאתם מתחת ידי היוצר, הם הם גופי הדברים. כל המראות ‑ השמים והארץ שהייתי מברך 

עליהם בימי חיי ‑ לא ניזונו אלא מכוח ראייה ראשונה!”, זוהי אפוא זכות גדולה ואחריות עצומה!

“כי את כל הארץ אשר אתה רואה ‑ לך אתננה ולזרעך עד עולם” )בראשית יג, טו(.

אסתר חטב

מפקחת ארצית קדם יסודי, חמ“ד

ד“ר אברהם ליפשיץ

ראש המינהל לחינוך דתי
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מבוא

ָּכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל, ְּבֵני ָּכל ִּגיל ְוגֹוָלה,

ִמְתַקְּבִצים ָּכאן ְּבֵחן ּוְבֶחֶסד,

ּוְבַיַחד ּבֹוִנים ֹּפה ְּבדֹור ְּגֻאָּלה

ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת, ֶאֶרץ ֶחֶמד.
)מתוך המנון החמ”ד(

    הרציונל

לארצו  אדם  “בין  היא:  המטרות  אחת  דתית.  ציונית  זהות  טיפוח  לשם  החמ”ד,  בחזון  הוגדרו  אופרטיביות  מטרות  חמש 

ולמדינתו”. מטרה זו כוללת בתוכה חינוך לאהבת הארץ לצד הכרה בערכה הרוחני, הלאומי וההיסטורי של מדינת ישראל.

נדבך חשוב בתהליך של טיפוח זהות ויצירת שייכות וקשר בין ילדי הגן לבין מולדתם, נוכל לבנות באמצעות משחקי היכרות 

עם מפת ארץ ישראל. בפעילויות להלן תוצע מפה דינמית, שתנדוד במרחבי הגן, כחלק אינטגרלי מהווי הגן.

בספר: “טקסטים גרפיים - כלים לטיפוח האוריינות של ילדי הגן” )פרופ’ חוה תובל וד”ר עינת גוברמן, מכון מופת, 2013(, מוקדש פרק 

מיוחד על אודות שימוש במפות בגן הילדים. בפרק זה מוצע כיצד להשתמש במפות ככלי לייצוג יחסים מרחביים ולקידום 

ההתמצאות במרחב, וכן מוצגת בו המפה ככלי להעצמת האינטרקציה של ילדי גן עם סביבתם.

משתמשים  כיצד  להבין  כדי  זאת,  ועם  שלוש,  גיל  בסביבות  כבר  ילדים  אצל  קיימת  במפות  השימוש  של  הוליסטית  הבנה 

במפות בפועל, נדרשות מיומנויות רבות. מומלץ מאוד לעיין בספר זה לפני הפעילות.

    מטרות

• הילדים יתרגלו מיומנויות שימוש במפות.
• הילדים ייפתחו את יכולת ההתבוננות.

• הילדים יכירו את ארץ ישראל באמצעות המפה.
• הילדים יאהבו את ארץ ישראל.

    עזרים נלווים

• מפת ארץ ישראל בגודל 1.80/90.
.A3 מפת ארץ ישראל לגננת )להעשרה נוספת(, בגודל •

תורה,  סיפורי  צומח,  תחבורה,  כלי  חיים,  )בעלי  אחרת  צבעונית  במסגרת  מאופיינת  כרטיסיות  של  סדרה  כל  כרטיסיות.   •
מקורות מים, תמונות משירים ואתרים בירושלים(.

• פסוקים מהמקרא, הקשורים עם הבטחת הארץ.

    עזרים מומלצים

• טושים מחיקים.
• דבקיות.

• שלל אביזרים להעשרת הפעילות )כלי תחבורה, בעלי חיים, פסי רכבת, כבישים(.
• גלובוס.

• מפת הישוב או השכונה הקרובה.

ה ֹרֶאה  ר ַאתָּ ל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ י ֶאת כָּ "ִכּ

ה ּוְלַזְרֲע ַעד עֹוָלם...  ֶננָּ ְל ֶאְתּ

ּה  ּה ּוְלָרְחבָּ ָאֶרץ ְלָאְרכָּ  בָּ קּום ִהְתַהֵלּ

ה."  ֶננָּ י ְל ֶאְתּ ִכּ

(בראשית י"ג, ט"ו-י"ז)
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 הצעות לפעילות
במליאה, בקבוצה קטנה ובאופן פרטני

    סיפורי תורה

ציון וסימון אתרים המוזכרים בסיפורי התורה. הסימון יתבצע באמצעות ציור על המפה, או לחילופין ‑ על ידי הנחת כרטיסייה 

מאויירת מראש. להלן מספר דוגמאות לציורים ואיורים הממחישים אירועים שהתרחשו במקומות שונים בארץ: מזבח, אוהל, 

מקום המשכן בשילה, מקום מפגש האחים עם יוסף, באר, בית המקדש, נחלות השבטים )ניתן להכין דגל של השבט ולנעוץ אותו 

באמצעות פלסטלינה(.

    פעילות סביב החגים

ציון וסימון מקומות הקשורים עם חגי ישראל. הסימון יכול להתבצע באמצעות ציור על המפה, הנחת סמליל מתאים והצבת 

אביזר קשור. לדוגמה:

בראש חודש אפשר להראות את ההרים הגבוהים שעליהם היו משיאים משואות כדי לבשר על קידוש החודש.  •
בקשר לסיפור יונה הנביא, הנקרא ביום הכיפורים, אפשר להמחיש לילדים באמצעות המפה את הכיוון של הערים נינווה   •

ותרשיש, וכמובן את מיקום העיר יפו.

בשלוש הרגלים כדאי להסתכל על המפה בהיבט של עלייה לרגל, ולתאר את העלייה לרגל מכל רחבי הארץ ומחוץ לארץ.  •
כשהגננת מספרת לפני חנוכה על נצחון המכבים בקרבות שנערכו בהרים, אפשר לסמן את מיקום הקרבות בהרי יהודה.  •

גם את מקום  ליד פקיעין. אפשר לציין במפה  ונחל  ציור של מערה, עץ חרובים  ובה  ניתן להניח כרטיסייה  בל”ג בעומר   •
הקרבות במרד בר כוכבא.

ביום ירושלים כדאי למפות את העיר ‑   •
הן באופן דו ממדי, והן באופן תלת ממדי   

)במיוחד בשנת תשע”ז, המציינת 50 שנה לשחרור ירושלים(.  

    

    מקורות מים בארץ ישראל

כדאי להתייחס למקורות המים המרכזיים בארץ, וביניהם: הים התיכון, 

ימת הכנרת, ים המלח, ים סוף, נחלי הארץ והמוביל הארצי.

מומלץ להצביע על ההבדלים בין מקורות המים השונים.

הילדים יוכלו לצייר דגים, אוניות וספינות ‑ בהתאם לגודל מקווה המים וטיבו.

    נסיעות

בכל יום שישי אפשר לפרוש את המפה בגן, וכל ילד הנוסע להתארח בשבת מחוץ לישוב, יציין ויסמן את המקום אליו הוא נוסע.

הגננת יכולה לבקש מהילד לשים לב לנוף שבדרך, ובשובו לגן ביום ראשון להזמינו לשתף את שאר ילדי הגן במה שראה, 

באמצעות ציור או הנחת כרטיסייה על המפה, הקשורים עם מאפייני הדרך )מבנה מיוחד, צמחייה יוצאת דופן, אתר ייחודי, 

בעל חיים מעניין וכדומה(.

כמובן שניתן להרחיב פעילות זו גם סביב נסיעות מזדמנות במהלך השנה, וכן, לאחר חופשים, בהם הילדים מתיירים ברחבי הארץ.

בעלי חיים

ֵאר  בְּ

בעלי חיים

ָקר  ֵעֶדר בָּ

בעלי חיים

ָלה ְכפֵּ  ְמָעַרת ַהמַּ

בעלי חיים

ַח ִמְזבֵּ

של  לבם  תשומת  את  להסב  כדי 

בהן  הרבות  לפעמים  הילדים 

ישראל  ארץ  את  הקב"ה  מבטיח 

לעם ישראל, חשוב להציג בפניהם 

לאברהם,  ההבטחה  פסוקי  את  

יצחק, יעקב, משה ויהושע.

בעלי חיים
ַלִים ירּושָׁ ֲאָתִרים בִּ

ֲעָרִבי ַהּכֶֹתל ַהמַּ

ְמקֹורֹות ַמִים

 ַנַחל

5
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    שירי ארץ ישראל

אחת לשבוע אפשר לבחור אתר מסוים בארץ ישראל וללמוד שיר אודותיו.

אחת מסדרות הכרטיסיות מתארת שני שירים של נעמי שמר: “יש לי חבר” ו”הכול פתוח”, ושיר נוסף מאת

דתיה בן דור: “ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת”. הילדים יתבקשו להניח את הכרטיסיות על פי מילות השיר.

הילדים יוכלו להניח גם אביזרים מתאימים לשירים אלה ולשירים אחרים על ארץ ישראל.

    מילון אתרים ומקומות - “בארץ אהבתי מא’ ועד - ת’”

בכל פעם שלומדים על אתר בארץ, מתעדים זאת בדף מיוחד ומקושט, ומכניסים למילון.

לקראת סוף השנה אפשר לחשוב על פעילות סיום מיוחדת בקשר למילון שהתמלא במהלך השנה.

    ציור מפות

ניתן לעסוק עם הילדים בציור מפות מהסביבה הקרובה והמוכרת, לדוגמה:

• שרטוט וציור הדרך מבית הילדים אל הגן, תוך כדי ציון מקומות ידועים, כמו: גן שעשועים, כיכר וכדומה.

• כשיוצאים לסיור קצר בסביבה, אפשר להציע לילדים לצייר את שראו בדרכם.

    חשיבה מרחבית

אפשר לתרגל את המושגים המרחביים, כגון:

• כיוונים יחסיים ‑ ימין ושמאל, לפני ואחרי.

• כיוונים קבועים ‑ צפון, דרום, מזרח ומערב. במקרה זה, רצוי להשתמש במצפן.

אפשר, בהקשר עם זה, ללמד את הילדים את ההלכה, שבתפילה צריך לעמוד לכיוון ירושלים והר הבית )ברכות ל, א(, להסביר 

את הרעיון שעומד מאחורי זה )כל ישראל מאוחדים סביב מקום אחד ‑ “נמצאו כל ישראל מכוונים את לבם למקום אחד” 

]שם[(, ולהדגים לילדים את מציאת כיוון ירושלים באמצעות המפה, בשילוב עם מצפן.

    “ילד השבוע”

בגנים שבהם נבחר מדי שבוע ילד אחד ל”ילד השבוע”, אפשר שאותו ילד ימליץ על אתר מסוים בארץ. הילד יתעד את חוויותיו 

מאותו מקום על גבי פלקט מידע ותמונות, וישתף את שאר החברים.

בעקבות לימוד זה, אפשר יהיה להכין כרטיס חדש כתוספת לכרטיסי המפה.

    משחק: “ים-יבשה”

בעת הרמת כרטיס: “ים” ‑ “נכנסים” הילדים לים ואומרים את שמו.

בעת הרמת כרטיס: “יבשה” ‑ עומדים הילדים על אחת הערים, ואומרים את שמה.

אפשר להרחיב את המשחק ולגוונו באמצעות כרטיסים נוספים, למשל: “הר”, “עמק”, “יער”, “מדבר” וכדומה. הכול, כמובן, לפי 

רמת הידע של הילדים.

    קבוצות חקר

ניתן לחלק את הגן לקבוצות חקר על פי מקומות בארץ שברצונם לחקור.

הילדים יאספו מידע על המקום שבחרו, וכל קבוצה תתעד ותלמד את החברים האחרים על המקום.

    “אני חושב על מקום...”

ילד רומז על אתר מסוים ושאר החברים מוזמנים לגלות אותו במפה.

ניתן להשתמש ברמיזות ובחידות שונות, כגון: העיר בה נמצא הגן שלנו, ים שיש בו מלח, המקום בו נמצא בית המקדש, המקום 

הגבוה ביותר בארץ, וכן הלאה.

אפשר ליצור כרטיסי שאלה מתוך הצעות הילדים.

ִלי / דתיה בן דור ָרֵאל שֶׁ ֶאֶרץ ִישְׂ

ָרֵאל ֶאֶרץ ִישְׂ י          בְּ ֲאִני ָסַלְלתִּ
ִביׁש כְּ
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    קשר עם ישוב אחר בארץ

יצירת קשר עם גן ילדים בישוב אחר, על פי בחירתם של הילדים, ובתוך כך להציג את הישוב שלנו לפני ילדי הגן האחר.

    חמ”ד של חופש
לאחר שהפעילויות יעוררו את הילדים ללמידה משמעותית, אפשר להכין לחופשת הקיץ מפה מוקטנת מעין זו, ולהגדיר בכל 

שבוע משימה הקשורה למפה, לדוגמה:

סימון מקום המגורים של בני המשפחה המורחבת והדרך אליהם.  •
ניתן  במפה.  המתאים  במקום  התמונה  את  ולהדביק  מקום  באותו  להצטלם  יכול  הוא  משפחתו,  עם  לטיול  יצא  כשהילד   •

להציע לילדים לחפש שירים מתאימים למקום בו הם טיילו.

כתובת  את  לשלוח  גם  אפשר  ישראל.  בארץ  מקומות  המזכירים  שירים  )אי‑מייל(  אלקטרוני  בדואר  לשלוח  יכולה  הגננת   •
האתר שבה אפשר לשמוע את השיר. הילד יסמן את המקום שמוזכר בשיר בעזרת הוריו.

    שילוב המפה במסיבות הגן

בכל מסיבה אפשר לשלב את המפה, לדוגמה:

אם נושא המסיבה הוא ארץ ישראל, אפשר להשמיע שיר על ארץ ישראל, שבמהלכו פועלים הילדים על המפה, בהתאם   •
למילות השיר, לדוגמה: “קח מקל, קח תרמיל, בוא אתי אל הגליל...”.

אם נושא המסיבה הוא ספר בראשית, הילדים יכולים להמחיז את סיפורי התורה במקום שבו הם אירעו.  •
אם נושא המסיבה הוא עלייה לארץ ישראל, אפשר להציג סיפורי עולים, שכולם מגיעים, בסופו של דבר, אל ישוב המסומן   •

במפה.

    יום הולדת

כדאי להשתמש במפה כאחת המשימות שעל הילד להכין ביום הולדתו. רצוי שהגננת או ההורים יתכוננו עם הילד למשימה 

הזאת. להלן הצעות לפעילויות עם המפה בקשר ליום ההולדת:

סימון המקום בו נולד הילד.  •
אם משפחת הילד עברה דירה, אפשר לסמן זאת.  •

לשאול את הילד מהן ארצות המוצא של משפחת אביו ומשפחת אמו. הילד יוכל להניח חץ המכוון לעבר אותן ארצות.  •
לשאול את הילד היכן לבו חפץ לטייל השנה.  •

    משחק מסלול

ניתן לשחק משחק מסלול על המפה, הכולל: חיילים, קובייה, קלפי משימות והפתעות.

הילדים הם חיילי המשחק, והם עוברים בעצמם על המסלול.

ניתן ליצור מסלולים תיאורטיים שונים מהישוב שבו נמצא הגן, לעבר מקומות שונים בארץ.

הצעות לפעילות 
במרחבי הגן

ב”מרכז הלאום” אפשר להניח את המפה הדינמית והאביזרים הנלווים אליה. הגננת תשקול האם כדאי שהמפה תהיה נגישה 

לשימוש חופשי של הילדים.

ב”מרכז הקוביות” יוכלו הילדים לשחק עם דמויות, מכוניות, 

מטוסים וסירות קטנות על גבי המפה.

ְחּבּוָרה לי תַּ כְּ

ֶבת  ַרכֶּ
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ב”מרכז הטבע” אפשר להעלות סימונים על המפה, בהתאם לנלמד שם. 

למשל, בעת המסיק אפשר לסמן היכן גדלים הרבה עצי זית בארץ ישראל, וכן הלאה.

ב”מרכז אוריינות” אפשר לכתוב על המפה שמות של ישובים בארץ.

ב”זמן יצירה” אפשר לתת לילדים לצייר בטושים מחיקים על המפה באופן חופשי.

בחצר אפשר להציע לילדים ליצור מפת תבליט בארגז החול. זאת ההזדמנות להסביר לילדים, שהצבעים במפה מסמלים את 

גובה פני השטח, והם אלה העוזרים לנו ליצור את המפה בתלת‑ממד. כדאי להעשיר את האביזרים בארגז החול 

כך שהילדים יוכלו גם לעטר את המפה )צלופן כחול לסימון הים, עצים, בעלי חיים, אנשים וכדומה(.

הצעות נוספות

כל גננת, בהתאם למיקום הגן, יכולה להעשיר את המפה בפרטים הרלוונטיים לגן שלה: שם הישוב, צמחייה אופיינית לאזור,   •
בעלי חיים השכיחים במקום ואתרים מיוחדים בסביבה הקרובה.

אם מעדיפים שלא לצייר על המפה עצמה, ניתן להצמיד גיליון שקף למפה, עליו יוכלו הילדים לצייר באמצעות טוש מחיק.  •

כדאי לעודד את הילדים לצייר באופן חופשי את מפת ארץ ישראל.  •

ניתן להכין פאזל של המפה, באופן הבא: שרטוט וגזירת מפה בגודל של המפה הדינמית, ולאחר מכן גזירתה באופן גיאוגרפי,   •
לפי אזורים בארץ, מקורות מים וכדומה.

“יצאנו לטייל - ספר הטיולים הגדול לילדים” )רינת פרימו, הוצאת “משכל”, 2015(, שיצא לאור ביוזמת:  כדאי להיעזר בספר:   •
השייכים  ילדות  ושירי  סיפורים  בליווי  בשטח,  לפעילות  רעיונות  לצד  לטיולים,  הצעות  משלב  הספר  פיג’מה”.  “ספריית 

לאזורי טיול שונים )שכונה, פרדס, חוף ים, מושב וִמְדבר(.

רצוי לבקש מהילדים להביא מדריכי טיולים הכוללים תמונות של האתרים המוצעים.  •

אפשר ליצור שיר‑סיפור של ילדי הגן על טיול בארץ ישראל. הגננת יכולה להתחיל, למשל, בשורות הבאות:  •

בואו נטייל בארץ ישראל

ונשיר לה כולנו ‑ שיר הלל.

נעלה לעיר הבירה, ירושלים

ונראה המון...

ברכבת נסע לפרדס חנה

ונאכל שם...

אפשר לחרוז שמות של אתרים ומקומות ישוב בארץ ישראל עם שמות ילדי הגן. פעילות זאת מפתחת יכולת אוריינית.  •

מאחר וילדים בגיל הרך מזהים צורות גיאומטריות, אפשר לשאול אותם איזו צורה מזכירה להם מפת ארץ ישראל, איזו   •
צורה מזכיר להם הנגב, איזו צורה מזכירה ימת הכנרת )השם: “כנרת”, הוא מלשון כינור(, וכן הלאה.

בפרק ד’ העוסק במפות, בספר: “טקסטים גרפיים - כלים לטיפוח האוריינות של ילדי הגן”, מופיעים רעיונות נוספים, כגון:  •

ביקור אצל חברים ושימוש במפת השכונה.   

“מחפשים את המטמון” בחצר הגן ‑ הילדים יוצרים מפה לחצר הגן, ומחביאים )מלבד ילד אחד( חפץ בחצר. הם מסמנים      

במפה את מקום ההחבאה, והילד צריך למצוא אותו.   

כדאי להפנות את תשומת לב הילדים לכך שלעתים ישנה משמעות לשמות של מקומות בארץ, למשל: הירדן יורד ממקום   •
גבוה לנמוך )“למה נקרא שמו: ‘ירדן’ ‑ שיורד מדן”. בכורות נה, א(; בשמותם של הרים גבוהים כלולות אותיות המילה רם: חרמון, 

רמון, מרון; נהר הירקון ‑ ירוק; נהריה על שם נהר הגעתון שזורם בה, וכן הלאה.

ְצָמִחים
יִנים  ְבַעת ַהמִּ שִׁ

ִרּמוֹן 


