
שבעת המיניםשבעת המינים
לאורך כל השנה   לאורך כל השנה   

גן גלית ועדנה

ה"תשע                 



הילדים הכינו בבית מוצגים של שבעת המיניםהילדים הכינו בבית מוצגים של שבעת המינים







במהלך השנה למדנו ועסקנו  במהלך השנה למדנו ועסקנו  
בכל אחד משבעת המינים  בכל אחד משבעת המינים  
מהיבטים שונים        מהיבטים שונים        



ראינו   לקראת ראש השנה למדנו על פרי הרימון ראינו  . לקראת ראש השנה למדנו על פרי הרימון
חצינו את הפרי ,  צבעו, הכתר שלו , את צורתו

שנהיה מלאים " -וגילנו את הגרגירים הרבים ומפה
".מצוות כרימון

את הפרי סחטנו למיץ ועסקנו  

.בשינוי הברכה 









ת   עץ הזית וסגולותיו בעונת המסיק הכרנו את פרי הזית  ק הכרנו את פר הז ו. בעונת המס ת וסגולות ,  עץ הז
.  שמן הזית, הזיתים, העלים

כבשנו , ערכנו מסיק זיתים , למצוא את עץ הזיתיצאנו 
.הכבישהאת תהליך ותיעדנו , זיתים

בהפקת  , את הזית פגשנו לאורך השנה בסיפור נח והמבול
,  שמן זית זך למנורה

.ובסמל המדינה





...ממיינים ומכינים לכבישת זיתים, טועמים מהזיתים ,



חורצים את הזיתיםחורצים את הזיתים

מוציאים שמן מהזית



את התאנה לראשונה בסיפור אדם וחוה  פגשנו 
,  למדנו על גודל העלה". ויתפרו להם עלי תאנה"

קלקחנו תאנה מיובשת ואותה הכנסנו למים ראינו 
.איך היא התנפחה מהמים

.את התאנה עשינו בגן עם יצירה על עץ תאנים





 ערכנו סקר איזה , שונים  קמחיםלמדנו על סוגי
.  סוגי לחמים הילדים הביאו לארוחת  בוקר לגן

אפינו עם הילדים חלות.

  למדנו על הפרשת חלה נטילת ידיים איסור ביזויי
פו הקמח.לחם וניפוי הקמח .לחם ונ

בראש חודש הכנו כריכים מתחפשים.



הכנת כריכים מתחפשים  הכנת כריכים מתחפשים  הכנת כריכים מתחפשים  הכנת כריכים מתחפשים  





הכנת חלות בגן



רה  בגן שתינו בירה   נו ב בגן שת
..שחורה





פור גם את הגפן פגשנו בסיפורי  גם את הגפן פגשנו בס
התורה על חלום שר המשקים 
.וגלגלנו עלי גפן ממולאים באורז





נו אוזנ המן לקראת פורים אפינו אוזני המן  ם אפ לקראת פור
ממולאים בתמרים וחילקנו 

.למשפחות

בסוכות למדנו על כפות התמר

"צדיק כתמר יפרח"שרנו ורקדנו  קק





פס אחר כך התחלנו  למדנו מהו פסיפס אחר כך התחלנו   למדנו מהו פס

פס ואותם לצרף להדביק אבני פסיפס ואותם לצרף  ק אבנ פס להדב
.לשבעת המינים

בסוף העבודה מרחנו רובה ולמדנו  
מבחינה מדעית על תהליך הכנת הרובה  

מאבקה לנוזל שהופך לבלילה ואז מאבקה לנוזל שהופך לבלילה ואז 
.מתקשה







!הלוח מוכן ועכשיו מורחים רובה !הלוח מוכן ועכשיו מורחים רובה 





!ילדי הגן סביב עבודת הפסיפס !ילדי הגן סביב עבודת הפסיפס 



ל הילדים הכינו לעצמם פסיפס  ל
אישי כל ילד עשה כרצנו  אישי כל ילד עשה כרצנו  

עבודה חופשית והכין לעצמו  עבודה חופשית והכין לעצמו  
.עבודה מפסיפס אישיעבודה מפסיפס אישי



ת      כל ילד הכין לעצמו עבודת פסיפס אישיתכל ילד הכין לעצמו עבודת פסיפס אישית       ש פס א ן לעצמו עבודת פס לד הכ תכל  ש פס א ן לעצמו עבודת פס לד הכ כל 

  






