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 מטרות הפעילות

   

 עניין בהםוגילוי  הגן צמחים בסביבתהכרות עם  

 של צמחיםם השוניםמאפייניעם ה הכרות  

 צרכי הקיום של הצמחיםלימוד  

 י העבודה השונים המשמשים לעבודה בגינה מושכל בכלשימוש 

 ר חי לבין דומם בין יצוההבחנ 

 כי הצמחים הם יצורים חייםההבנ  

 מרחב מחיה ומים ,מזון ,כגון אויר י ליצורים חיים דרושים תנאי קיום כהבנה 

 ושמירה על הסביבה  חופיט,  כגוןמרכיבים השונים של סביבת החיים אחריות כלפי הגילוי

 הניקיונ

 הידע של הילדים במושגים מעולם הצמחים העשרת 

 

 שגים ומיומנויות מו

 עשב, צמחים מטפסים,  כגוןםצמחינחשפו הילדים לסוגים שונים של , בגינההפעילות במהלך 

  הצמחאיברי הילדים למדו לזהות את. ביניהםולהבחין  בשמם אותם להכיר למדו הילדים. יםשיחו

רים לעבודה נכון במושגים הקשולהשתמש  למדו כיצד הם ).ו" וכפרח ,עלה ,גבעול ,שורש( השונים

, מעדר(בהם התנסו ושונים העבודה הבכלי הכירו את השימוש , לשתול ולטמון, לזרוע, בגינה כגון

הן חופשית ( התבוננות ותצפית העבודה בגינה זימנה לילדים הזדמנויות רבות של .)מגרפה, ךמשפ

של , ) שמותראת מה(ה מיטע ושומיש ,ההרח ,ההאזנ - חוויה רב חושיתשיצרו בפניהם ) והן מובנית

 . כל הנעשה בגינה

וסרט  סרגל, זכוכית מגדלת,  שונים כגוןבכלי מחקרהשתמשו הילדים , כחלק מהפעילות בגינה

. במחברות חקר את ממצאיהם ולתעדיותר  מדויקות תצפיותאשר אפשרו להם לבצע , מידה

סמך -ונים עלהצמחים השבין  והכללות נותהבח בצעלהתצפיות והחוויות החושיות סייעו לילדים 

  .)קשה/רך(דרגות קושי  ו)חלק/מחוספס( מרקמים, תכונותיהם השונות כגון

אשר טיפח אצלם גם את  בין הילדים שיתוף פעולהלהעבודה בגינה הביאה , בתחום החברתי

הם עבדו בגינה ). בעקבות הצורך בהשקיית הגינה, לדוגמא( בנעשה מעורבותוה האחריותתחושת 

של הילדים  עצמיהביטחון ה תתחושוהיה ניכר שהעיסוק תורם ל, הוהנא שמחהמתוך תחושת 

  .תמסוגלות עצמינכון של השיפוט לו

 וחטיפה ובין המרכיבים הטבעיים של הסביבהמורכבים  גומליןהמודעות ליחסי פיתוח הילדים 

  .שלהםחיים בסביבת החיים היצורים כלפי ה וחמלה אהדה, כבוד ,רגישות

 ראשונים דרך כתיבת והתאמת ניצני קריאה וכתיבה הילדים תרגלו ,השפתיתאוריינות הבתחום 

  .שם הצמח לצמח עצמו הגדל בחצר



 

 
 

  ערכים והתנהגויות

 לדוגמא.  לוצהגן ומחותוך הב – הכרת החשיבות שבשמירה על סביבת החיים נקייה ובטוחה ,

שמירה על , פואבנים שאסבהערוגות ותיחום ר ו סיד, הגינהוטקיש, הפחתת המפגעים ברחוב

  ושימוש בפחי אשפה במקומות ציבורייםהסביבהניקיון 

 הפסולתמיון  

 להשקיה במים של שניתן להשתמש ו הילדים הפנימו שאסור לבזבז מים - חיסכון במים

 .לדוגמא,  או מהמטבחמזגןה

  כמו צמיגים( משומשים במוצריםשימוש חוזר( 

 של הצמחים השוניםהכרת תנאי המחייה המיטביים  

  שימוש בשקיות ניילוןה תחתהפ

  

היה לי מאוד , בנוסף. גינה מוצלחת שתהיה בגן שלנו – בהתחלת המיזם הצבתי לעצמי מטרה עליונה

חשתי כי . ולפתח גם אצלם את המודעות לעניין שמירת הסביבה, חשוב לשתף את ההורים בתהליך

ף ההורים בכל צעד ותישכזיות הוא תנאי מקדים הכרחי ללימוד הילדים ולהשגת המטרות המר

, ילדיםלהכניס את הנושא גם למודעות של  יכולתי דרך ההורים וצורת ההתנהגות שלהם. בתהליך

מיון , במיםחיסכון , שקיות ניילוןבשימוש ה תהפחת, פחיות שתייה,  שתייהאיסוף בקבוקי, למשלכמו 

איסוף אבנים מסביבת הגן , ים בגינהשימוש חוזר בצמיג, הפחתת הזבל בסביבת הגן, שאריות האוכל

  .ובניית ערוגות

  מדדי הצלחה

  :כפי שנראו בקרב הילדים היו, מדדי ההצלחה



 90% הגו לאסוף בקבוקים לשימוש חוזרני  מהילדים 

 100% שימוש בשקיות ניילון לאוכל והשתמשו בקופסאותאת הפחיתו י מהילדים 

 90% נהגו לחסוך בשימוש במיםי מהילדים 

 80% ים ברחוב בדרך לגן ובכללנהגו להסיר מפגעי 

 95% יבתםבנהגו להסיר שקיות או זבל אחר בסי מהילדים 

 100% על ניקיונהעל קישוטה ו, נהגו לשמור על הגינהי  

  

  

 עיצוב הסביבה  הלימודית בגן

  

זרקו שקיות  ,עשבים  הם ניכשו–הגינה וסביבתה את בהתחלת המיזם הילדים למדו שצריך לנקות 

וגם קישטנו דפים  כך חסכנו שימוש ב–גינה הקירות את אחר כך צבענו .  אבניםהרחיקו וופסולת לפח

הגינה . את הגינה התחלנו לבנות ערוגות ולסדרואספנו את כל האבנים , בשלב הבא .קירותאת ה

  .חוש אחריות ולדאוג לשמור אותה כזו מראה נקי ומסודר שגרם לילדים לקיבלה

 הילדים דאגו לשמור –ות על כל סביבת החיים של הילדים רבהשלכות היו , לפעילות משמעותית זו

כפי שדיווחו , הגינה הביתית שלהםאפילו הקרובה ו סביבת הגן , ניקיון הגן וחצר המשחקיםגם על

מדוע ם ה לחברי הם הסבירו–ההשפעה הורגשה גם במעגלים הרחבים יותר של הילדים  .ההורים

אם (הם החלו לגלות אחריות כלפי ניקיון סביבתם  ו,אשפה מחוץ לפח או ברחובאת ה לזרוק אין

היום הם , שהיו פזורים ברחובשקיות או מפגעים קטנים , יסת ניירבהתחלה לא היו מעיזים להרים פ

  ).עושים זאת מרצונם

כל הזמן לטפח את ודאגנו  ,כניסה נאה יצרנו – גןל הכניסהלארגן את גם  דאגנו ,חוץ מחצר הגן

  .מראה החיצוני של הגןה

 

  

  

  



  חומרים וציוד, הכנות מקדימות 

  

  :פעילות מקדימות

 המיזם הסברתי להם על נושאבתחילת השנה בה  אסיפת הורים כינסתי, לצורך יידוע ושיתוף ההורים

 שהצלחת המיזם זה הצלחתם וגם הבהרתי להורים. ות ביו שותפים בכל הפעילווביקשתי מהם להיות

ומבחינתי כל , הפרויקטלהתפתחות והתקדמות זו תרמה מאוד המודעות ה.  שלהםהילדיםהצלחת 

  .הצלחהמה הישג שהצלחנו להשיג נחשב ל

 להשתמש באותה בהם כדאיזרעים הסוג לגבי התייעצתי עם אנשי מקצוע , לפני הקמת הגינה

מאחר שזרעים ושתילים , התייעצות זו היא חשובה ביותר. כדאי לזרוע ומה כדאי לשתול מה ,תקופה

בעניין הזה . איננו מתאים לכל סוג של צמחייהסוג האדמה כן  ו, מתאימים לעונות שנה שונותשונים

  .תרמו ועזרו לי רבות והם , התייעצתי גם עם ההורים והסבים של ילדי הגן העוסקים בחקלאות

  :הדרושיםרשימת החומרים 

   מסוגים שוניםזרעים

  )צמחי מרפא, לדוגמא( מסוגים שוניםשתילים 

  )אנחנו רכשנו שניים(טנים מעדרים ק

  )אנחנו רכשנו שניים (ות קטנותמגרפ

  ישוט הקירותלקצבעי גואש 

  מכחולים ומברשות 

  )בכפרה ריי'מהפנצביקשתי מההורים שיביאו לי (ישנים צמיגים 

  

, כמו כן. ידי מצלמה ותיעוד בכתב- על-אני ממליצה לתעד את כל תהליך היצירה בצורה מתמדת  

 ולממצאים מאפשרת להקדיש את מלוא תשומת הלב לילדים)  ילדים5-6(נות קטעבודה בקבוצות 

, כגון ת מזדמנות יו לפעילוניתן לנצל את זמן החצר של כלל הילדים, בנוסף. השונים שהם מביאים

  .רודיסו העיבצ, יוקינ

  

  תיאור הפעילות

.  

  .במהותו מרגש וגם פשוט ,תהליך העשייה בגינה היה מאוד חוויתי

  . אבניםהרחקנו וזרקנו פסולת לפח , עשביםהכנו את השטח ניכשנו, הקמת הגינהלפני 

, מגרפות ומעדריםאמצעות  ב)הפיכתה ואוורורה(האדמה  ת הכנ, הערוגותהשלב הבא היה חפירת

, יש לזרוע את הזרעים אחד אחד.  הזרעים וזריעתסימון באבנים, בין הערוגותשבילים קטנים יצירת 

רצוי מים , במיםאת הערוגות אחר כך צריך להשקות ו, )תלוי בסוג הזרעים (יהםבמרחקים שווים בינ

  .)בנמצאתלוי (מזגן או של הגשם של הממוחזרים 



שמטרתה לתעד את תהליך הנביטה והתפתחות הצמחייה  צריך לעשות טבלה  הגינהביום הכנת

מאוד חשוב להקצות עמודה או טבלה נפרדת לכל . של השבועבכל בוקר יום ראשון  למשל, בגינה

, מאחר שתנאי הסביבה של כל הזרעים הם שווים בגינה. צמח ולתעד את תהליך הנביטה של כל זרע

, עד לנביטהכל זרע לוקח לכמה ימים הטבלה מאפשרת לילדים לבדוק ולתעד בצורה מוחשית 

לתעד ותאפשר לו שתהיה במגירה שלו  אישיתלעשות לכל ילד טבלה גם ניתן . ולהשוות ביניהם

  .איעצמאופן ב

  .הילדים יצאו עם צבעי גואש ומכחולים וצבעו את הקירות, בכדי לקשט את קירות החצר

 לנביטה   מהזרע – ותפתחותה שלבי המתאר את בגינה ספר לכל צמח שהיהאנחנו יצרנו 

את   הילדים ציירו- ב אחר שלב של, ההתפתחות של הצמחכל תהליכיתארנו את . לפרי לפרח 

לוח החודשי כמה ימים לקח לכל צמח עד שראינו ה תיעדו על הם, השוניםשלבי ההתפתחות הצמח ב

 הדף המיועד והדביקו את הממצא על את הגודל שלו) בחוטים או בנייר(הם מדדו ,  שלוהנביטהאת 

ההורים סייעו לילדים ,  בנוסף.את גודלו במספריםהם גם כתבו את שם הצמח ורשמו יותר מאוחר , לו

השגת ,  ויטמינים יש בולואי, משמש מאכלים לולאי , שם הפרי,משפחת הצמח לאסוף מידע לגבי

ואת כל המידע הזה , נםישו ותאור סוגים אחרים מאותה המשפחה במידה, שלונוספות תמונות 

  .הוספנו לספר בספריה

 השנה כל ילד קיבל  בסוףו, בספריית הגן מונחתהייתה ש בתוך חוברת תעדנואת כל התהליך הזה 

  .והחוברת שיצרנוספרים כל ההעתק מ

  :ביחד עם ההוריםבמהלך השנה ביצענו מספר פעילויות , בנוסף

ביחד .  על תזונה נכונההגיע לגן ודיבר עם הילדים, מלוןבית שף בכיר בהעובד כאחד ההורים  .1

  .טרייםקוקטיל פירות ו, הגינה סלטים מירקות איתו הכנו עם הילדים סוגים שונים של

פעילות זו .  עם ההוריםקיימנו יום בישול של מלוכיה מהגינה יחד, לסיכום הפעילות כולה .2

  .ההורים וצוות הגן, מבחינת הילדיםשיא  בהחלט ההיית

 

  
 

 אחרי הפעילות

ת לזולת ואכפתיואחווה , לכידותהדבר הבולט ביותר שחווינו במהלך שנת פעילות זו היה תחושת 

ת והילדותיהפגיעות  המיותרים וריבים ה,מותהאלי ו נעלמבמהלך השנה . בין הילדיםןשאין כמות

חברתי ריגושי מפעל חיים  כמספרת עליהאני  הייתה שנה שבגאווה . בתוך הגןמכירות היטבשכולנו 



  . הלימודיוכמובןרגשי -החברתיהן , צד המדעיב הן - שלכותיה היו מרובותאחד גדול שה

  :גובות הילדים ת

. גדול במו ידיהםדבר הם ראו כיצד הצליחו לעשות . "הגינה  הלימודית "מיזם מהילדים מאוד נהנו 

נסך בהם תחושת ביטחון עצמי ,  צמיחת הזרעים והשתילים והשימוש בתוצרי הגינה–הצלחת המיזם 

ים לאורך כל  את כל הרגעו ותעדו תצפתהילדים. גדוליםהם תפסו את עצמם כ, ויכולת עצומים

רגע השיא עבור . עד לבישול או עד שהפרי חנט ובשלהנביטה והצמיחה ו,  מהזריעה–התהליך 

תעדו איך גדל שלב הם  .לושיבהשימוש בו לצורך ו" המלוכיה"צמח הילדים היה הצלחת הגידול של 

ה  האדמם בשלב הראשוני בהכנת א-עשייה זו אופן שווה באת חלקו בנתן חש כי כל ילד ו, אחר שלב

 לו שהילדים חיכו ביום שבשלנו את המלוכיה בגן זה היה הרגע .או בהשקיה או בשמירה על הסביבה

עשיתי את , ח לכולם הנה אני הצלחתייככדי להוכה לו ילד קטן ישח  הרגע הכי גדול,לאורך כל המיזם

רוצים פשוט   הרגשתי שהםואנילהזמין את כל ההורים שלהם שיאכלו ביחד איתם הילדים הציעו . זה

כמובן גם כאן אני מדברת  .ולגרום להם להיות עדים להצלחתם, ם טובה מאוד גדולההזיר להורילהח

  ? כאלו ושמחה  מה אני צריכה יותר מעונג-החברתית שהם השיגו על ההצלחה הרגשית ו

 גאווה עם  תחושת, אותו כמו עכשיו עם צמרמורת בגוףשעבר ומרגישהאני מספרת על הרגע הזה 

  .אין יותר מזה, ניצחון ביחדומחה ש

  "?מתי תעשי עוד פעם מלוכיה"שואלים הם  פוגשים אותי בבית הספר כשהילדיםעד היום 

בגלל שהם לקחו חלק זה רק ו, טעים ממה שאימא שלהם מבשלת הם אמרו שהאוכל הזה יותר

  .עשייהתהליך הב

 דרך ו מטמון  אבל צריך לדעת באיזיש בו לכל ילד - בכל ילד נקודת האוראת  איך לחפש :למדתיאני 

 יכולהוא ש ולכל ילד יש צד שהוא חזק בו. אחריםה את המטמון ולכל ילד יש דרך שונה מניתן להשיג

העשייה בגינה נתנה לכל  .מתי להפעיל את הכישרון של כל ילדאיך ורק צריך לדעת , בולהשתמש 

 אה בכתיבה או בקריאה אלצלחכאן אין מדד לה, ח כמו כל צמחוצמל ולהתבלטהזדמנות ילד 

ה היא של בסוף התמונ .וכולם השלימו זה את זו,  לכלוזר עכולם ,עבודה משותפתכולם עשו . בעשייה

  .בקרב כל הילדים השמחה התחלקה שווה בשווה לכן, כולנו והגינה של הכול

הגיל של לרמת  בצורה שתתאיםלהעבירו ו, מורכבו מדעי הואאם גם , למדתי שאפשר ללמד כל נושא

החלטנו שגם השנה , שעברהבשנה לאור ההצלחה הגדולה שהייתה  . הכוליםקולטכי ילדים ,  ילדלכ

הדים כמו בשנה  והילגינה י שאנו מקווים .בהקמתהוכבר התחלנו ,  מיזם בגינה לעשותאנו רוצים

  .לגן ירוק עוד השנהשנהפוך ו, שעברה



  :)ת והמדעיתברמה הרגשי(שאלות שהילדים שאלו בעקבות הפעילות 

   :כגון,  הפעילותלשאלות הרבות ששאלו הילדים במהלךו  לנושא הגינהבסוף השנה עשינו סיכום

  ?המלפפון ארוך ושטוחשל והבצל והמלוכיה נהיה דק וגבוה הצמח של למה . 1

קישואים ל ו,כמו מים "דמעות זולגת"רואים שיש מהגינה אותם שקוטפים ברגע  למה לקישואים. 2

  ? הזה את הנוזלאיןולת מכבשקונים 

  ?ם נשארים כמו שהם לאורך כל השניםהאם הצמחי. 3

  ?מתחת לאדמהנמצא הצנונית הפרי של למה . 4

  ?)כמו עגבנייה רגילה(ת השרי עוד זמן היא תהיה גדולה אם נשאיר את עגבני. 5

 וראינועשינו ניסוי על הקישואים ? שנה הבאהגם בזרעים שזרענו ב להשתמשאיך אפשר . 6

  .אחרי שמיבשים אותושמתקבלים זרעים 

  . את חלק מהשאלות בדקנו בתהליך חקר ועל חלקן ענינו לאחר בדיקה בספרות

 :תגובות ההורים

הם התלהבו . סוף השנהב המסכמתבאסיפת ההורים  זה אתהרגשתי , םהגאים בילדיההורים היו 

 הציעו לעזור, בוד בגינהלעבשמחה  והתנדבהתלהבו ו הם. בכל שנהמהמיזם וביקשו שנבצע אותו 

  . מיזם כזהבגני הכפר לעשותכל הגננות להציע לגם ביקשו ממני ו, ם הילדיםלקידובכל מה יידרש 

לא קרה פעם  ,תמיד באו וחזרו מהגן מרוצים ונהניםילדיהם כך שההורים על היו דיווחי  חשוב הכי

 הוריהם שלא נתנו להם על וכעסהתאכזבו ו בימי מחלה מאוד ואפילו,  להם לבוא לגןהתחשקשלא 

  .הרגישו בגן כמו בבית כי זו ההוכחה שהילדים, זה אומר הרבהההורים עצמם העידו כי . ללכת לגן

  .ותודה בשנה הזאת מההורים וגם מהילדיםקיבלתי הרבה מכתבי הערכה 

 



 

 
 

  סיכום ומשוב

  :מסקנות 

 זה המקום שצריך , נכונהדרך מעשי הידיים והפעלת החושים של הילד מתרחשת הלמידה ה

  .וזה הדרך הנכונה והפשוטה שילד ילמד, להשקיע בו

  ולבנות אותו בהדרגהלהתחיל – בכל מיזםיש לקחת את הזמן הדרוש .  

  יזכרו בעתידכדי שהילדים חשוב  מאודאמת הוא תיעוד ההתרחשות בזמן.  

 ם בדברים שהם  צריך להעסיק הילדי,בכדי להפחית את אלימות בין ילדים בכלל ובגן בפרט

 . דברים בעל כורחםעליהם לעשותאוהבים ונהנים ולא לכפות 

  ן בהוחי יצלשהםלתת לילדים משימות שנדע מראש.  

  :מה היה טוב 

כדאי לעשות את ש -הוא השאיר בי טעם של עוד .  ומבורךהיה טובהתהליך  כלמבחינתי כגננת 

 ים חוקרים בגן יהיושהילדתי רוצה היי בעתיד .לעלות עוד מדרגהבכל פעם  וכל שנהזה המיזם ה

 שיאפשרו להם לצפות בדברים שהעין אינה  מיקרוסקופ מחקר כגוןכלישיהיו נגישים ל, ניםקט

להראות באמצעותו אוכל מחובר למחשב עם אינטרנט מקרן השיהיה לי בגן אני שואפת  .מסוגלת

ה על מגוון הנושאים  כל מיני דברים או ניסויים מאתרים שונים במקום שאספר בעל פלילדים

  .הנלמדים בגן

מטרה של  ת המיזםבהתחללעצמי  אם הצבתי .יותר ממה שצפיתיהיו מדי ההצלחה מבחינתי ימ

השנה אני מתחילה .  הצלחה100%ראיתי שישנם אחרי הפעילות ,  במימדים שוניםההצלחה 80%

  . הגבולהשמיים מם,  לעודתשואפ ותמיד מנקודת הזינוק שהייתה ומקווה להגיע ליותר

השנה אני חוזרת שוב לנושא הגינה עם מידע שאספתי בשנה שעברה אבל עם אוכלוסיה חדשה ורק 

  .לכל הערה ולכל אמירה, לי להתמקד בתגובות הספציפיות של הילדים נותר

  

  

  

  


