הנושא :אני וחושי

דגשים רעיוניים

החושים מעבירים לנו מידע מהעולם סביבנו באמצעותו אנחנו יכולים לנוע ולפעול בעולם ולהזהר
מסכנותיו .אנחנו מסננים ,מקודדים ,ממיינים ומאחסנים את המידע הזה ומפרשים אותו מבחינה רגשית:
האם המגעף הטעם ,הרעש והריח נעימים ונוחים לנו או שהם מגרים וגורמים אי נוחות.
הפרשנות הזאת חשובה ביותר כדי להניע אותנו לפעולה שכן אנחנו נסכים לפעול בעולם שנעים לנו
לשהות בו .המנעד התחושתי שמוצע לילדים צעירים בשנים האחרונות הוא מאוד צר :הכל חמים ,רך
ונעים .אולם ילדים צעירים חייבים ללמוד כיצד להתמודד ולפרש גם גירויים שנתפסים כלא נוחים
ונעימים ולהתמודד איתם ולכן זהו נושא חשוב ביותר והשימוש בחושים למטרת חקר העולם ילווה את
הפעילות הגנית לאורך כל השנה .אנו בשאיפה תמידית לאפשר לילדנו לחקור את העולם הן באמצעות
חוויות והן באופן מודע ושיטתי .תפיסת החקר והלמידה הפעילה כמותיות ללמידה בגיל הרך מכתיבות
חלק מהנושאים בהם נעסוק בחקר באופן ישיר במגע עם חומרים שונים :אבקתיים ,ספוגיים ,דבקיים,
אבנים ,אדמה ,מים ,נייר ,עץ ועוד.

▪

נעודד את הילדים לגלות סקרנות ,לרצות לגעת ולהזהר במידת הצורך ללא חשש או פחד מהעולם
וממה שהוא מציע לנו.

דגשים ערכיים
והתנהגותיים

הזמנה לשיח בבית ובגן

▪
▪
▪
▪

הזמנה לפעילות בבית
ובגן

נזהה ,נשיים ונמיין חומרים ונכיר את תכונותיהם השונות דרך חמשת החושים.
נבדוק עם הילדים את מידת "הנעימות" או אי הנעימות של הגירויים .ישנם ילדים שזקוקים
לחשיפה איטית על מנת להתקרב לחלק מהגירויים כמו צבעי ידיים ,בצק ,חימר ,מים ועוד.
נכיר את איברי החישה השונים ואת תפקידיהם.
דיקלומים (נספח )2

▪ נתרגל חקר של גופים (עצמים) באופן שיטתי דרך  5איברי החישה באמצעות מפת חישה או
דגלונים (ראו נספח)
▪ נתנסה במגעים שונים בחומרים ונבדוק את התחושות שעולות מסוגי מגע ואחיזה שונים :ליטוף,
אחידה בקצועת האצבעות ,איגרוף ...מתוך התחושות שעולות נדון במושגים כמו קל וכבד ,רך-
נוקשה,חלק-מחוספס ועוד.
▪ נכין ספר מגע לפעוטות .על כל דף קרטון עבה נדביק סוגים שונים של מרקמים.
▪ נכין סוגי ריח שונים בבקבוקים קטנים וניתן לילדים להריח ולנסות לנחש מהו הריח.
▪ נכין טעימות שונות שכוללות ארבע טעמים :מתוק ,מלוח ,חמוץ ומר.
▪ נשתמש בחומרים שונים להבעה (את חלקם הגדול ניתן למצוא במטבח :דבק מקמח ומים ,דייסות
לתינוקות ,ג'לי בטעמים שונים ועוד .שימו את החומר על מגש פלסטיק גדול ,תנו לילדים לשחק
וצפו בהם)
▪ ברשת ,בעיקר בפינטרסט יש "ים" של רעיונות להתנסויות סנסוריות ,כולן מבורכות.
הצעה -אל תחסכו מהילדים (בהתאמה לגיל) לזחול על משטח פחות נעים או על רצפה קרה ,ללכת ללא
נעליים ,להתלכלך ועוד .כל אלה מרחיבים את המנעד התחושתי ואת המיומנויות של הילד להתמודד.
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נספח  – 2מעשה בחמישה חושים -מירי צללזון
ָָאזָהַָאףָשָלָדָנָיָדָןָָ ָ מָקָשָיבוָתָָאזָהָ ָ
דָנָיָיָשָלוָָזּוגָעָינָיָיםָ ָ
אוזָ ָניָים ָ ָ,דָנָיָחָישָמָהָרָבוָלָ ָעָ ָ
חתָ ָָ,
שָרוָאוָתָהָּכוָלָ,הָּכוָל!ָ ָ נָחָירָיָיםָהּואָפוָתָחָ ָ ָ,וָשוָמָעוָתָהָןָ:שָקָטָהָס!ָ ָ ּכָלָפָירּורָמָןָהָצָלָ ָ
ינוָנָ ָכ ָנסָ ...
ַאףָאָחָדָאָ ָ
ּומָ ָריחָָ,מָרָחָרָחָָ ָ:
דָנָיָיָשָלוָָזּוגָאוָזָנָיָיםָ ָ
ַאךָלָפָתָעָהּואָשוָמָ ָעָ ָ
נּוָ,אָםָּכָ ָ
שָשוָמָעוָתָּכָלָרָחָש-קוָל ָ ָ.אָיזָהָרָיחָָ...אָיזָהָ
חתָ ָ...
ךָ,אישָֹלאָיָדָעָ ָ רָחָשָדָלָתָשָנָפָתָ ָ
מָיָָאכָלָאָתָהָעּו ָגהָ !..
רָיחָָ ָָ!..
ָ
ימה?ָ ָ
נּוָּ,ומָיָנָכָנָסָתָפָנָ ָ
ָ
ּולָדָנָיָהּואָמוָדָיעָָ ָ:
יָשָלוָָעָשָרָאָצָבָעוָתָ ָ,
ּכָןָ,נָיחָשָתָםָ:זוָהָיָ
תיָיםָ ָ
דָנָיָדָןַָאחָתָּושָ ָ
ָ
שָבָכָלָדָבָרָנוָגָעוָתָ ָ,
אָימָא!ָ ָ
"יָשָּכָאןָרָיחָָמָיּוחָדָ ָ מָצָוָוהָעָלָהָרָגָלָיָיםָ ָ:
אוָהָבוָתָהָןָלָמָשָשָ ָ
הָיאָּכוָעָסָת"ָ:דָנָיָדָן!ָ ָ
מּכָאןָ ָ,
"בָזָהָירּותָלָכּוָ ָ
שָלָעּוגָהָ...
מָהָשָיָש!ָ ָ
הָתָקָדָמּוָאָלָהָשּו ָלחָן!ָ"ָ ָ מָהָעָשָיתָָ,זָלָלָן?ָ"ָ ָ
מָשוָקוָלָד!ָ ָ
ָ
"בָאָמָתָ...זָהָֹלאָאָנָיָ ָ...
ָ
וָאּולָיָ,אָםָֹלאָ
תוקָ ָ,
יָשָלָדָנָיַָאףָמָ ָ
ָ
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ָ
ֹלאָאָנָיָָאשָםָבָכָלָל!ָ"ָ ָ
ַאגָזָיםָ ָ,
שָמָ ָריחָָמָרָחוָקָ ָ,
ָ
ָ
!
..
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הָּכ
ָ
הָז
ָ
נ
ָ
ה
ָ
יָשָגָםָרָיחָ ָ...
יחותָטוָבָיםָ ָ,
בָעָיקָרָרָ ָ
מָצָטָדָקָלוָָדָנָיָדָןָ ָ,
דָנָיָּכָבָרָעָלָהָשּו ָלחָן!ָ ָ
גותָּומָמָתָקָים ָ ָ...אָגוָזָיםָ ָ,
ּכָמוָָעּו ָ
בָחָיּוךָקָצָתָמָבּולָבָלָ ָ,
עותָ ָ
אצָבָ ָ
גָםָוָנָילָָ...וָָּ...כָמּובָן ָ ָ,הּואָשוָלָחָָ ָ
ָ
"זָהָהַָאףָוָהָעָינָיָים ָ
רָיחָָקָלָשָלָדּובָדָבָן!"ָ ָ וָתוָקָעָָבָעּו ָגהָ ָ...
יָשָלוָָ ָפהָקָטָןָָ,אדוָםָ ָ
הָאוָזָנָיָיםָ ָ,
אודָ ָ"ָ...
הָמ ָ
"הָעּוגָהָרָּכָ ָ
ָ
שוןָוָגָםָשָינָיָיםָ ,
וָלָ ָ
הָיָדָיָיםָ ָ
עותָ ,
מוָדָיעוָתָהָאָצָבָ ָ
אָםָרָאּוָזָאתָ
שָבָהָןָאָפָשָרָלָטָעוָםָ ָ
תפָו ָר ָרת ָ ָ...וָהָפָהָוָהָלָשוָןָ ָ...
יאָ,מ ָ
ָ
"נָעָימָהָהָ
אָיזָהָסּוּכָ ָריָהָאוָָשָתָיָים ָ ָ,הָעָינָיָיםָ ָ,
בָוָודָאיָהָיאָנָהָדָ ָרת ָ ָָ" !..הָםָ,רָקָהָםָ ָ,
וָהָ ָריחּוָהָנָחָירָיָיםָ ָ,
ּכָיָּכָזָהָהּואָדָנָיָדָןָ– ָ
אָתָהָעּוגָה –ָ
ָ
ָאזָבָרּורָלדניָדָןָ ָ:
זָלָלָןָוָלָקָקָן!ָ ָ
ָ
זָלָלּוָלָתָיָאבוָן!ָ" ָ
יָשָעּוגָהָעָלָ
ָ
ךָ",חושָ ָ
ָ
"נּוָ,אָםָּכָ
בָלוָדָןָ ָ ָ,

הָשּולָחָן!ָ ָ
אָםָ,נָגָידָ,עָלָהָצָלָחָתָ ָ
םָק ָצתָ
ֹלאָיָזָיקָאָ ָ
ָ
חָתָיכָתָעּוגָהָמּונָחָתָ ָ,
דָנָיָזָאתָמָבָיןָהָיטָב ָ ָ,אָטָעָםָ "...
הָעָינָיָיםָמָבָיטוָתָ ָ,
ָאזָהָפָהָשָלָדָןָנָפָתָחָ ָ
וָחוָשָבָהּואָוָחוָשָבָ ָ:
מָסָתָּכָלוָתָהָןָוָרוָאוָתָ ָ
וָלָשוָןָוָרּודָהָנָשָלָחָתָ ָ
"אָםָעּוגָהָָ,אזָ
ּולָדָנָיָמוָדָיעוָתָ ָ:
לָלָקָקָקָצָתָוָלָטָעוָםָ ָ
בָוָודָאיָ ָ
ָ
לָאָכוָלָאוָתָהָּכָדָאי! ָ ָ..מָהָשָיָשָעָלָהָצָלָחָתָ ָ...
"דָנָי!ָשָםָ,עָלָהָצָלָחָתָ ָ,
מָלָקָקָתָהָ ָלשוָןָּולָדָנָיָ
אָבָלָמָהָיָהָיָהָאָםָ
חָתָיכָתָעּוגָהָמּונָחָתָ ָ,
מוָדָיעָהָ ָ:
הָיאָנָ ָראָיתָּכָזָאתָגָדוָלָה ָ ָ,אָימָאָ ָ
תָיּכָנָסָלָפָתָעָ
"זָהָעוָשָהָלָיָתָיָאבוָןָ ָ...
וָחּומָהָוָעָגּולָהָ ָ,
פָנָימָה?"ָ ָ
אָיזָהָמוָתָקָשָלָעּוגָהָָ!..
מָרּוחָהָבָקָרָםָלָבָןָ ָ,
ָ
ּולָמָעָלָהָ–ָָדּובָדָבָן!"ָָ ָ
ָָ

ָ

