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 תפקחו את העיניים"

 ..."הסתכלו סביב



הגננת מסתגלת לגן  

 ....  ולישוב 



 ?למה טיולים

המשאב החקלאי  

והפוטנציאל הפדגוגי 

העצום שהחקלאות 

אינם  , נושאת בחובה

מנוצלים כלל ועיקר 

בחינוך ובעיקר בגיל 

 .הרך



 מטרות
  בניית תכנית ליישום המדע והטכנולוגיה תוך שימוש

 בתרבות המקומית 

הכרות עם הסביבה הקרובה 

  שיתוף ויצירת קשר משמעותי עם ההורים וגורמים

 בקהילה

  הקניית חוויה רגשית רב חושית שתניע להמשך

 ההתעניינות במדע וטכנולוגיה



 
הילדים הציעו הצעות למסלולי טיולים  על 

ידי ייצוג  ההצעה וציון מסלול הטיול 
 .המוצע

 

הצעות הילדים קיבלו במה   
 בלוח 

 
 ?"לאן כדאי לטייל"

 

 ?......איך מתחילים
 ?כשהגננת חדשה ולא מכירה את היישוב

 !נעזרים בידע אותו מביאים הילדים



 :  תכנון

ירדן מציעה מסלול לטיול  לשדה הפלפלים של משפחת   

 פויכטנגר



 ייצגו את המסלול בתרשים , הילדים הציעו: הילדים הפכו למדריכי הטיול

 ואף נווטו את הטיול

 



 ?אילו טיולים היו לנו... אז

 טיולי בעקבות בעלי חיים

 טיול פלפלים

 טיול פרחים

 טיול למאגר המים

 טיולי משפחות



 ...טיולים בעקבות בעלי חיים

במהלך הטיולים בעקבות  

בעלי חיים היה חשוב לי  

לחזק את המסר שלכל ייצור  

:  חי דרושים תנאי קיום כגון

הגנה  , מים, מזון, אויר

,  מחסה מהסביבה, מטורפים

מרחב מחייה שקט מהטרדות  

 .וקשר עם בן זוג

 פיתחנו רגישות כבוד ואהדה, לחוש חמלה:  למדנו
 .כלפי כל ייצור חי בסביבת החיים שלנו           





 ....כמונו

בצהרי  , יום אחד

יצא לטיול ... היום

 ,  במושב פארן

 

והגיע אלינו למסור  

-דרישת שלום 

 .העטלף

  



 ארסי   כושןפגשנו 



בימים 

האחרונים  

נצפים  

בישוב  

 נחשים
 

 שפיפון הנגב



 ....טיול פלפלים
 .הסקנו מסקנות, העלנו השערות התנסינו, שאלנו שאלות, התפעלנו

, שורש, חלקי הצמח: שיימנו את אבריהם השונים למשל, הכרנו יצורים חיים בשמם
 ...  פרח ועוד, עלה, גבעול



האב מומחה עונה לשאלות הילדים  על  

 .גידול הפלפלים

 מסיירים בחממות הפלפלים

פיתחנו מודעות ליחסי הגומלין בין 
המדבר לחקלאות בין הסביבה 
 .  הטבעית הטכנולוגית והחברתית



 מזיקיו וקטיפתו, הסבר בחממות על הפלפל



,  צבע, סוג: קביעת דרכי המיון: מיון הפלפלים

 משקל ותקינות המוצר, גודל



 ברוכים הבאים 

 שקילה

 מיון על פי צבע וגודל 



 מיון פלפל צהוב לפי גודל



 חלוקה לקבוצות על פי מאפיינים שונים -מיון



 ?לקשור שקית זה כמו שרוכים



 הילדים אורזים את הפלפלים  

 .לאחר מיונם
 יבוש: תהליך האריזה



 הפלפלים ארוזים ומוכנים למשלוח



 ,  סלט עם פלפל, מרק פלפל: ארוחה שכולה פלפלים

 פשטידת פלפל





 מייצגים את הדרך לשדה הפרחים

 ?יש פריחה ופרחים בערבה





 טוס  איזה שם ארוך לפרח קטן-ינ-א-ליז



 ....  מתפלאים ומתפעלים

 שואלים שאלות                           



 חוקרים את מבנה הפרח



 במקרר של הפרחים קרררררר

 ?  איך שומרים על טריות הפרחים
 



 שוזרים סידורי פרחים לכבוד שבת



 ?"היכן המים" 
 תצפית על המאגר

מקבלים תשובות מהמומחה    
 חיפוי  המאגר

 הילדים חוקרים את 
 פעילות המאגר



 טיול משפחות 
 איתנוהפעם ההורים מטיילים 



 טיול משפחות  

 הפעם ההורים הדריכו  את הטיול  



 קצת גיבוש



 ,ההורים בגן

 ....מומחים בהבנת המדבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 !הכה את המומחה



 בונים סימוני שבילים במדבר  



 ...  אחרי הטיול הארוך היינו רעבים אז

 הכנו פיתותו' הסאגשלפנו את 





תודה רבה מקרב לב לכל השותפים שסייעו להצלחת  

 :התכנית

 .ההורים וילדי הגן, צוות גן סלעית

 

 

 מפקחת הגנים-גילה נחמני 

 מדריכה פדגוגית- בוימגולדיוכי 

 רכזת חינוך במושב-דינה לוי 

 

 



 תודה 

 !  על ההקשבה

 !ובהצלחה
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