
 חגי תשרי

 בגן הילדים
 

 

 ראד'גמיכל        
 מדריכה ארצית במתמטיקה            

 האגף לחינוך קדם יסודי          

 



המצגת מדגישה את ההיבט המתמטי הקיים   •

 .במהות החג

ההצעות לפעילויות מעודדות עיסוק במושגים  •

 .מתמטיים בגיל הרך

כדאי לבחור מה מתאים לילדי הגן שלך בהתאמה  •

 .לגיל וליכולות

 



 לוח שנה בגן

הזדמנות להכיר את לוח השנה וללמוד את התחביר  •

 ('חגים וכו, שבתות, חודשים, שבועות, ימים)שלו 

על פי . )תשרי הוא החודש הראשון בשנהחודש •

 (ניסןהתורה השנה מתחילה בחודש 

 :  הזדמנות לעסוק ב•

 (חגי תשרי, חודשי השנה)סודר מספר •

 את המיקום של החודשים  לזהות •

 (.עברי ללוח כללילבחור בין לוח ניתן )בלוח השנה 

 



 להרחבה

 כיצד פועלים עם לוח שנה•

 כרטיס ביקור של לוח שנה•

 צעדים לקראת שימוש בלוח שנה –תיעוד יומי •

 לוח השנה ככלי תרבותי•
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  הלפנימי החודש , חשוון השני, הראשון–תשרי •

 .ועוד? האחרון

הם מספר  , השבועחשוב לזכור שהחגים כמו ימי •

 .על ידי מספר מונהייוצגו סודר לכן לא 

 –ניתן לשוחח עם הילדים על המילה ראש •
משמעותה ולנסות לחפש מושגים המשלבים את 

ראש , ראש האילן, ראש המגדל. המילה ראש
 הממשלה ועוד

 



 הכנת עוגת דבש

 כדאי להתנסות בתהליך הכנת עוגת דבש  •

,  מספרי אפייה: כדאי להתחיל באיסוף מתכונים•
 .ועודמהשכנה , מהאינטרנט

כלים  , מצרכים: חשוב להכיר את הסוגה של מתכון•
 .ואופן הכנה

 



 ילדים כשותפים  

שותפות שמשמעה  . כדאי לאפשר לילדים להיות שותפים•
בחינת הצעות , בחירהלאפשר , יוזמה של ילדים, התנסות פעילה

 ( לאפשר להם לייצג בעצמם את המתכון והתהליך, הילדים
,  ילדים אלרגיים למוצרי מזון, עלות המצרכים) בבחירת העוגה •

 (התאמה למספר הסועדים, גודל התבנית
 מנייה של המצרכים/ מדידה•
 איסוף הכלים להכנת העוגה•
 העוגההכנת •

מספר  , מספר מפיות, חלוקה לפי מספר סועדים –פריסת העוגה •
 (טים'מנג

בני את העוגה עם שחזור התהליך כדי שהילדים יוכלו להכין •
 .המשפחה

 
 



 הכנת כרטיסי ברכה

 

 לילדים להכין מגוון כרטיסי ברכה לאפשר כדאי •

 כדאי לאפשר לילד  . שונות ובגדלים שוניםבצורות    

 .את החומר ממנו הוא רוצה להכין את כרטיס הברכה שלולבחור    
,  לחומרכדאי לשוחח על המעטפה של הכרטיס ולהתייחס לצורה •

 .ולגודל בהתאמה לכרטיסלצבע 
 
 .כלי כתיבה, אמצעי הדבקה, כלי מדידה, מגוון ניירות: אמצעים•
ויכינו מעטפה , יגדירו את מטרתו, הילדים יכינו כרטיס: הפעילות•

יוודאו  , הם ימדדו את אורך הכרטיס ואת רוחבו. המתאימה לגודלו
גודל  , צורה: ויחליטו על העיצוב, שהוא נכנס למעטפה בקלות

 . וצבע



 תהליך הכנת מעטפה ריבועית

 

 :          דף בצורת ריבועהכנת 
 *.דף בצורת מלבןקחו •

קדקוד שמאלי תחתון או ימני תחתון והביאו אותו אל הצלע  קחו •
 .אם נשאר ספח חיתכו אותו. הסמוכה

 :הכנת המעטפה
קפלו את הריבוע הגזור כך  שקדקודיו ייפגשו במרכז הריבוע   •

 (.של האלכסוניםהחיתוך נקודת  -מרכז הריבוע )
      העליון ישמש לסגירת המעטפה והדבקת שלושת  המשולש  •

 .  האחרים תיצור את המעטפההמשולשים     
 

 .להכין מעטפה מדף בצורת ריבוע המוכן מראש, כמובן, ניתן* 
 



 מלבנית -תהליך הכנת מעטפה 

  

 .     דף בצורת מלבןקחו •

שניים שווים ואחד צר : אותו לשלושה מלבניםחלקו •

 (ראו איור)יותר 

לפי החלוקה לאורך צלעות המלבנים  קפלו •

 .הארוכות יותר

 .הצר נועד לסגירההמלבן •

 .המלבנים הגדולים צידיהדביקו את  •

 



 שופר

יום תרועה יהיה  ....ובחודש השביעי באחד לחודש"•

 ('א' במדבר כט" )לכם

 :לשוחח עם הילדיםניתן •

 .תקיעות בכל יום 100על המנהג לשמוע  •

 :על שלושת סוגי האורכים של התקיעה•

 .שברים, תרועה, תקיעה    

 תקיעהזמן •



 סוכות

 .חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים•

ת"• כֹּ סֻּ ת  בַּ עַּ בְׁ בּו שִׁ שְׁ יםתֵּ  ('מב' ויקרא כג..." )ָימִׁ

ולקחתם לכם ביום  ""  –ארבעת המינים •

וענף עץ , כֹפת תמרים, פרי עץ הדר הראשון

 ('מ' ויקרא כג...")  וערבי נחל, ָעֹבת

 

 



 סוכה

בניית הסוכה מזמנת לנו את העיסוק במדידות  •

דפנות  מניית , מדידהבכלי שימוש ). ובמנייה

 (  הסוכה

 

בדגש על קווים   –מגזרות נייר  –קישוטים לסוכה •

 .מפותלים, ישרים




