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 ,וגנן יקריםגננת 

ילדים הם מטבעם אוהבי טבע. המרחבים, הצבעוניות המתחלפת בין העונות, 

כל אלה מזמנים חוויות חושיות ומעוררים  .התעוררות ופריחה, לבלוב וקמילה

 .התרגשות וסקרנות

"שבוע שמירת -וב ,יציאה לחיק הטבע לעיתים קרובות ובמיוחד בט"ו בשבט

הטבע", מסבה שמחה ועונג רב ומאפשרת להוסיף לימים שגרתיים בין כותלי 

הגן הפתעות מרגשות, כמו: מפגשים עם בעלי חיים אורחים או קבועים וצפייה 

 .בפריחה שונה בכל פעם שיוצאים לשדה

הטבע" מומלץ לערוך סיורים בסביבה  לקראת ט"ו בשבט ו"שבוע שמירת

הקרובה, שבהם ישולבו פעילויות לימודיות ופעילויות חווייתיות: בישולי שדה, 

וקישוט הסביבה בהם, התקשטות   יצירת פיסול סביבתי מחומרים בטבע

בחומרים מן הטבע )למשל: השחלות עלים לשרשרות מעניינות והתקשטות בהן 

גלון(, ימפירות העצים כמו: המכנף הנאה ופרי הס בזמן הטיול, יצירת סיכות נוי

חיפוש אחר עלים בצורה מסוימת, דירוג עלים לפי צבעם: מהכהה לבהיר, 

משחקי חידות: אני חושב/ת על..., צילום טבע, ציור טבע וציור בטבע, שילוב 

ופרות בבישול ובאפיה בצורה מעוררת תיאבון בארוחה היומית בגן או   ירקות

 .הטבע והמחזת סיפורים בארוחות בחיק

רצוי לתכנן מסלולי טיול קצרים )מומלץ בקבוצות קטנות ולא כל הגן(, בכל 

 .פעם בנושא אחר

במהלך השנה כדאי לשקול "אימוץ" שדה קרוב או גן ציבורי שהטיול אליו ייעשה 

 .כמה פעמים בשנה

 

 

 

 קישורים ופעילויות לקראת ט"ו בשבט
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ביקורים תכופים יאפשרו לראות את השינויים שחלים 

 .השנה לעונותבסביבה בהתאם 

לקראת "שבוע שמירת הטבע" הנערך בסביבות ט"ו בשבט, כדאי 

במקומות אלה )אם מזג האוויר מאפשר זאת(, גם   פעילויות מגוונות  לתכנן

כאלה שנעשות במרבית השנה בתוך כותלי הגן: מליאה בחיק הטבע, האזנה 

הצאלון, למוזיקה ונגינה בכלי נגינה העשויים מחומרים מן הטבע )כמו: פרי 

 .גלון(,יצירה, התעמלות, משחקי תופסת, משחקי חברה ועודיהס

 חינוך לשמירת טבע

חינוך לשמירת טבע ודאגה לאיכות הסביבה הם ערכים שחשוב לעסוק בהם 

במשך השנה כולה. כדאי לנקוט פעולות מעשיות ולהשתתף באופן פעיל 

 .בשמירת טבע ובהגנה על איכות הסביבה

 :לעשות הן רבותהפעולות שאפשר 

 מחזור חומרי פסולת •

 התראות בפני הרשויות על מפגעים הגורמים נזקים לטבע ולנוף •

 ניקיון חופים, שדות ושטחים פתוחים הקרובים לגן •

אימוץ שמורת טבע או אזור שבו יש פריחה של פרחים מוגנים: גידור  •

 האזור, הצבת שלטים: 

 .'ר לקטוף את פרחי הבר" וכד"כאן שמורת טבע", "נא לא ללכלך", "אסו 

 הצבת פחי אשפה •

כדאי לעסוק בנושאים אלו בהזדמנויות שונות: לפני יציאה לטיול ובמהלכו, בזמן 

 .ביקורים שונים, בעת סיור בשכונה ובסביבה הקרובה ועוד

 אגף לחינוך קדם יסודי(האתר של ה)מתוך 
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  פעילויות:

 פעילויות בתחום השפה •

"איך זה להיות עץ"/דתיה בן דור ו"איך פעילויות בעקבות שירים  ❖

 צומחים"/דתיה בן דור

לוח שנה, סדר ט"ו בשבט, אכילת  ) מתמטיקההמצגת פעילויות בתחום  •

פירות, הכירות עם העצים בסביבה, מגדיר עצים  30אכילת  פירות הארץ,

 ועוד(

 מוסיקההפעילויות בתחום  •

 לחן: יהודי תימן ( 23)מילים: ויקרא י"ט,  "ברכה לט"ו בשבט"בעקבות שיר  ❖

 חגים (  שירי - הרך לגיל לך זמר מסורתיים ) שיריםמתוך חוברת 

מתוך  ( מרדכי זעיראלחן:  רפאל ספורטה)מילים:  "האילן"בעקבות שיר  ❖

 חגים (  שירי - הרך לגיל לך זמר מסורתיים ) שיריםחוברת 

מתוך  (מתי כספי: לאה נאור לחן)מילים:  "כך שותלים שתיל"בעקבות שיר  ❖

 חגים (  שירי - הרך לגיל לך זמר מסורתיים ) שיריםחוברת 

 שיריםמתוך חוברת  ( דתיה בן דורלחן: ו )מילים "איך צומחים"בעקבות שיר  ❖

 חגים (  שירי - הרך לגיל לך זמר מסורתיים )

 

הכנת משקה בריא/  –רעיון לפעילות בקבוצה   – פעילות בתחום הבריאות •

 שייק מפירות החורף 

  סביבתיהחינוך הפעילויות בתחום  •

 חבק עץ ❖

 שמח ובריא בבוסתן הים תיכוני ❖

 

http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/ganey-yeladim/peiloyot-safa.docx
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/ganey-yeladim/peiloyot-mm.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/ganey-yeladim/beikvot-shir.docx
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/ganey-yeladim/ailan.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/ganey-yeladim/shotlim-sthil.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/ganey-yeladim/zomhim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/ganey-yeladim/briot.docx
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/ganey-yeladim/hinoh-svivati.docx
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 קישורים למסמכים: 

  עלון מקוון לגננת -ט"ו בשבט •

جرة • ِّيات الرَّوضات والبساتين -يوم الشَّ  نشرة إلكترونيَّة لمرب 

 פעילויות בגן בהשראת מפגשים עם אמנות ישראלית -"נוף ישראלי" •

מיזמים של כנסת ישראל  6מיזם ארצי מתוך -מזוודות מטילות מהכנסת"  70" •

שנה  70ציון למדינת ישראל ול 70-והאגף לחינוך קדם יסודי לציון חגיגות ה

 לפעילות הכנסת.

 

 קישורים לסרטונים: 

 ט"ו בשבט  יום הולדת לכנסת ישראל

"ילדי הגן מבקרים כנסת ישראל" ו" ילדי הגן  –תוכניות האגף לחינוך קדם יסודי 

 מתחברים לכנסת"

 

 

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/alon-tubishvat.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/alon-tubishvat.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/preschool/alonmekuvaaravit2.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/daf/tashat/shvat/shikma.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/Visit/Documents/TravelingBags.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/Visit/Documents/TravelingBags.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/Visit/Documents/TravelingBags.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nVrHvSU6LbY
https://www.youtube.com/watch?v=cxSE1XhBAjY
https://www.youtube.com/watch?v=cxSE1XhBAjY

