
בשדה פרחי הבר לפעילות רעיונות  

 ברברה אנדרס

 

 ילדים מתבוננים, מציירים, מאיירים ומצלמים בשביל הפרחים       

 ילדים 7-5כל הפעילויות מתאימות לעבודה בקבוצה קטנה של ילדי גן,                          

 

 טיול של התבוננות ופליאה .1

 

 

 

 

     

 

 מטרות הפעילות:    

 נות הטבעית של הילדעידוד הסקר 

 .טיפוח היכולת להתבונן ולשים לב לפרטים קטנים, ולנוף בסביבה 

 ציוד:       

  מצלמה 

 ( 5-7מצלמות משחק מפוליגל לכל ילד בקבוצה )ילדים 

 עפרונות ונייר 

 תיאור הפעילות: 

 ...?שיחת פתיחה: מה נראה בטיול? מה נוכל לצלם 

 סית על מנת שיהיה לילד קל כל ילד מקבל מצלמת משחק, עם פתח גדול יח

להתמקד ולהתבונן ב"שדה פרחי הבר", צמחים ובעלי חיים בגינה ובדברים 

 נוספים בגינה ובחצר הגן.



 דקות בחצר הגן ומגלים מה מתרחש  02-יוצאים עם קבוצת הילדים לטיול של כ

 ב"שדה פרחי הבר" ובמרחבים נוספים.  

 הציורים את יציגו ראו. הילדיםסיכום: מאפשרים לילדים לצייר את אשר גילו ו 

 ראו ואהבו לראות. הם לילדים בקבוצה מה ויספרו

  ניתן לאפשר הבחנה בין ציור חופשי המביע התרשמות ואיור מדעי המשמש

 אותנו לחקר התופעה.

 

 

 

 

 

 

 

 . תערוכה בטבע2                            

 

 

 

 

 

 

 מטרות הפעילות: 

 ש בסביבה הקרובה.עידוד היכולת לשים לב למתרח 

 .פיתוח היכולת לתאר ולדבר  בפני קבוצת ילדים 

 ציוד:

  .מסגרות קלות שניתן להעמיד, להניח מסביב צמחים 

 תיאור הפעילות:

 מסבירים לילדים על אופן הטיול בגינה ושדה הפרחים. :שיחת פתיחה 



  .כל ילד מקבל מסגרת ויוצאים לטיול 

  סביבה שעליו הוא מניח את מטיילים וכל ילד בוחר צמחים, צמח או

 המסגרת.

 .סיכום: מטיילים עוד פעם "בתערוכה". כל ילד מציג את הבחירה שלו 

  המלצה: ניתן לבצע פעילות זו ביום שישי. ניתן להזמין את הורי הגן בתחילת

בסוף היום לתערוכה בגינה. הילדים יסבירו להורים על התערוכה ועל  \יום

 בחירותיהם.

 

 

 

 

 

 ים פרחים בשדה הפרחים בעקבות אמניםילדים מצייר .2

 מטרות:

 .עידוד פעילות חוץ כיתתית במרחבים שונים 

 .טיפוח היכולת להתבונן מתוך רגשות 

 .טיפוח היכולת לשים לב לנופים סביבנו 

 ציוד:

 5  כני ציור 

 פלטות 

 צבעי גואש 

 5 מכחולים באיכות טובה 

 חים: מונה, רנואר, גלויות או פוסטרים עם ציורים של אמנים שציירו שדות פר

 ואן גוך, רובין וכד'.

 

 תיאור הפעילות:

  שיחת פתיחה: מראים לילדים ציירים שיצאו לטבע לצייר ומשוחחים יחד על

 בחירתם לצייר בחוץ. 



  מראים לילדים דוגמאות של תמונות שהאמנים ציירו מתוך רגש בחוץ בשדות

 פרחים.

 חר היכן להעמיד את הכן מחלקים לילדים כני ציור וצבעי גואש. כל ילד בו

 ואיפה הוא רוצה לצייר.

 .הילדים מציירים בצבעי גואש 

  סיכום: כל ילד משתף ומסביר לקבוצה מה הוא צייר, למה הוא בחר לצייר את

 הפרח שצייר ומה מיוחד בפרחים שבחר לצייר.

 

  איורים בשדה הפרחים .3

 מתוך התבוננות בפרטים קטנים

 

 

 

 

 

 

 מטרות:

 .הכרות עם הסוגה של איור מדעי 

 .טיפוח היכולת להתבונן בפרטים קטנים 

 .פיתוח היכולת לתעד 

 .היכרות של שינויים עונתיים באמצעות תיעוד בפנקס או מחברת  אישי 

 ציוד:

 מחברת אישית לכל ילד. \פנקס  \דף 

 .עפרונות צבעוניים 

 .זכוכית מגדלת לכל ילד 

 .משטח נוח שבעזרתו ניתן לצייר עליו בשטח 



 קופסת נעליים ריקה לכל ילד )במידה ומשתמשים בדפים  \קלסר אישי

 לשמירת האיורים לאורך שנת הלימודים.(

  מגדירים עם איורים. \ספר עם איורים בשדה 

 

 תיאור הפעילות

 ם של חוקרי טבע או מגדיר עם איורים מראים לילדים איורים ורישומי

 מדויקים. משוחחים על הסיבות שהחוקר בוחר לאייר במסעות ובטיולים שלו. 

  יוצאם לטיול בגינה, ומתבוננים ביחד בפרחים שונים בהתמקדות על צורות

העלים והתפרחת. כל ילד בוחר צמח בשדה הפרחים ומנסה לאייר חלקים 

 ממנו או את כל הצמח במחברת.

 סקת תה, בבית התה בגינה כולל משחק.הפ 

  סיכום: כל ילד מציג את הרישום שלו לילדי הקבוצה, מתאר מה היה מיוחד

כל ילד יכול לפרט  -בצמח שהוא בחר. ניתן לשוחח על סוגי ציור וסוגי צבעים

 באיזה סוג צבעים הוא אוהב ומעדיף לצייר )גואש, עפרונות, טושים, גירים(.

 וצה ולהתחקות אחר הצמח על פי האיור.ניתן גם לצאת עם הקב 

הערה: כדאי שהמחברת או הפנקס יהיו זמינים עבור הילדים ושהם יוכלו לצאת לאייר 

 בו בזמנים שונים במהלך היום.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ילדים מצלמים .4

 מטרות:           

 .היכרות עם זוויות צילום שונות: למעלה, למטה, קרוב, רחוק 

 

 מושגים:

 מעוף של ציפורעפה:  ציפורכמו  -ם על העולם מלמעלהמסתכלי

 מבט של נחש:  נחשכמו  -מסתכלים על העולם מלמטה למעלה

  קרוב: עכברכמו  -מסתכלים על העולם מקרוב

 רחוק: אריהכמו  -מסתכלים על העולם מרחוק           

 ציוד: 

 מצלמות 0-כ 

 .כרטיסיות של  תמונות של חיות 

 וויות שונות.צילומים שצולמו מז 

 

 תיאור הפעילות:

  ,פתיחה: מסתכלים עם הילדים על העולם מזוויות שונות, כמו החיות: ציפור, נחש

 עכבר ואריה.

 .ממיינים צילומים לפי זוויות צילום 

  יוצאים לגינה ומסתכלים יחדיו על שדה הפרחים על זוויות שונות: כל ילד בוחר זווית

 ומצלם. 

 מחשב, ניתן לערוך את הצילומים בתוכנתמעלים את צילומי הילדים ל: FOTOSTORY  

 .סיכום: מסתכלים על אלבום הצילומים במחשב 

 גלריית צילומים. –הערה: ניתן להדפיס את הצילומים ולתכנן ביחד עם ילדי הגן תערוכה

 

 

 



 תיק טיולים לילדי הגן

ים לטיולים מומלץ לתפור תיקים משאריות בד לפעילות בקבוצה. התיקים משמשים את הילד

 בגינה ובסביבה הקרובה. בכל טיול ניקח בתיק את הדברים הנחוצים.

 :רשימת אביזרים לתיק

 .'מגדירים מגוונים: מגדיר פרחים, מגדיר חרקים, מגדיר ציפורים וכד 

 פנקס 

 עיפרון 

 משקפת 

 מצלמת משחק 

 זכוכית מגדלת 

 קרם הגנה 

 'קופסה קטנה לאיסוף זרעים, עלי שלכת, נוצות וכד 

  כפית 

 קופסה לאחסון זרעים 

 

 

 

 

 

 חלקת פרחי הבר בחצר הגן
 

 

 

 

 


