הנושא :הסתו
תחום דעת  -טבע

דגשים רעיוניים

נושא הסתו הוא חלק מליבת הלימודים שעוסקת בעונות השנה ובמחזוריותן .הכרות ,הבנה והסתגלות
לעונות השנה הם בסיס להבנת העולם הסובב אותנו ,הבנת מחזוריות החיים והתמורות שחלות בטבע ובנו.
מכיוון שהעונות המתחלפות ,סתו ואביב ,אינן מובהקות בארץ ,אנחנו משלבים את העיסוק בהם בחודש
נובמבר ובחודש אפריל בהתאם לשינויים שיחולו במזג האוויר .כאשר תורגשנה תופעות השינוי כמו
התקררות ,עננות ,משקעים ראשוניים -נעצר ונעמוד על השינויים.
הכרות עם "עונה" כוללת את מאפייני מזג האוויר :חום/קור ,משקעים ,רוחות ועננות,
את מאפייני הסביבה כמו שלכת ונשירה  ,הכנת השדות לזריעה
את הצומח המאפיין את העונה ואת התנהגות בעלי החיים בעונה כמו נדידית הציפורים.
כמו כן נתבונן בשינויים ובהסתגלות שהאדם נדרש אליהם במעבר מעונה לעונה.

דגשים ערכיים
והתנהגותיים

▪
▪
▪

הזמנה לשיח בבית ובגן

הזמנה לפעילות בבית ובגן

נחזור ונדגיש את החשיבות בשמירה על הצומח.
נסייע לילדים להסתגל בהדרגה ללבוש תואם למזג האויר .ישנם ילדים רבים שזקוקים לתיווך
בנושא.
נתרגל (בהתאמה לגיל) נעילת נעליים ,גריבת גרביים ,חבישת כובע וסגירת רוכסן.

נכיר שמות נרדפים לגשם :יורה ,ממטרים ,משקעים ועוד (יש יותר מילים נרדפות מגשם ממשי)...
נכיר לילדים את המושג  :עונה ,כמה עונות בשנה ושמותיהן
נתבונן בתצלומי נוף וננסה לאתר את העונה שבה צולמו תצלומים אלה.
נקרא סיפורים ודיקלומים כמו :בואו עננים -לאה גולדברג
ילדה אחת ומטריה אחת -דתיה בן דור
נחליאלי קטן -לחן עממי
השפן הקטן – לחן עממי
גשם גשם משמים
רוח רוח רוח -מרים ילן שטקליס

▪
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▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

נתבונן ונרגיש את מזג האוויר ונסמן בטבלה פשוטה את מאפייניו.
נאסוף עלי שלכת ,נחקור את צבעם ומרקמם ופריכותם.
נשווה בין עלים וענפים טריים לעלים וענפים יבשים.
נחקור את צורת העלים ונכיר את קו ההיקף שלהם.
נמיין עלים לגדלים שונים וצבעים שונים.
נאסוף דוגמיות באמצעות מלקטת
נזמין את הילדים לנוע ולנשוף כמו הרוח -לאט/מהר ,חזק/חלש
נכין עננים מצמר גפן ונטפטף עליהם מים באמצעות כפית או פיפטה כדי להמחיש את ספיגת
המים עד לתחילת ירידת "הגשם"
נצפה בסרטונים שמראים סוגי גשם שונים ,רוחות ועננים.
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