
 הגינההנושא: 
 טבע -תחום דעת 

 

החלוקה הבסיסית ביותר של העולם היא לשלוש קטגוריות: חי, דומם, צומח. ארבעה נושאים במהלך 

השנה עוסקים במובהק בצומח: הגינה, העץ, טו בשבט והאביב. זוהי הזדמנות לפיתוח מודעות לחשיבות 

לא. אנו מעוניינים לקדם את התובנה כי קיים בין אם הוא מעשה ידיד אדם ובין אם  -לשמירה על הטבע

 מגוון עשיר וכמעט אין סופי של צמחיה.

החומרים: אדמה, מים, צמחים, . כלים לחומריםבנושא הגינה נתחיל להפנות את תשומת לב להבחנה בין 

 הכלים: מעדר, מגרפה, את...באמצעות כלים אנחנו מעבדים ויוצרים טרנספורמציה בחומר.

 

 נעמוד על המאפיינים הבאים: חלקי הצמח, צבעיו, סביבת המחיה שלו, האם הוא נותן פרי.בחקר הצומח 

 כמו כן נכיר סוגי גינות ונעמוד על הטיפול בצמחים.

 

 

 דגשים רעיוניים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )לא נקטוף ולא נשחית( חנדון בחשיבות השמירה על הצומ ▪
 נדון בחשיבות הטיפוח והטיפול בגינה. ▪
 הנדרשת בשימוש בכלים. נדגיש את הזהירות ▪

 

 דגשים ערכיים

 והתנהגותיים

 

 

 

 

נשוחח עם הילדים על המגוון הרב של צמחים ועל המשותף לרובם: גדלים באדמה, בעלי שורשים,  ▪

 צמיחהלצורך אור ניזונים ממים ומ
נבדוק יחד מה שייך לקטגוריית . נכיר את המושג צמיחה ונבדוק את ההבדלים בין דומם לצומח ▪

 עצים, שיחים, פרחים, עשב ועוד.הצומח: 
 מה נמצא סביב לנו . –נדון בנושא סביבה  ▪
 נבין את הקשר בין המושג גינה למושג גן ילדים. ▪
 נכיר את חלקי הצמח המרכזיים: שורשים, גבעולים, עלים, עלי גביע ועלי כותרת. ▪
 לשתול...נכיר את הכלים ואת הפעלים הקשורים בהם: לחפור, לעדור, לגרף, לזרוע,  ▪

 מיריק שניר -נקרא סיפורים ודקלומים כגון: ההר הירוק ▪
 תמר אדר -הסיפור על אקו ולוגי                                         

 פאול קור -פרח פרח אל תבכה                                         

 ינת הופרר -חנן הגנן                                                 

 אוסקר ווילד -הענק וגנו                                         

 

 הזמנה לשיח בבית ובגן

 

 

 

 

 

 

 

 

נחזור ונכיר צמחים שונים באמצעות שיטת החקר. כמו כן נחקור את הצמחים וההבדלים ביניהם  ▪

 בנוגע לגודל, לצבע ולצורה.
 ננביט קטניות שונות. ▪
 מהבהיר לכההנמיין צבעי ירוק שונים  ▪
 נשווה צורות עלים וצמחים לצבעים השונים של הירוק. ▪
 צומח-דומם-נמיין תצלומים לחי ▪
 למי שיש בבית  -נטפל בגינה ▪
. ניסויים פשוטים יאפשרו לילדים לראות כמה מים צריך להשקות  חלחול וספיגה -נחזור על נושא ▪

 ומתי זה יותר מדי.
 , עלים, פרחים ופרות.נמיין חלקי צמחים שונים לשורשים: גבעולים ▪
 נכין שלטים לגינה ודחליל  ▪

 

 הזמנה לפעילות בבית ובגן

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


