הנושא :אדמה

דגשים רעיוניים

תחום דעת  -מדעים
השפה והתרבות מלמדים אותנו כי האדם -והאדמה מקיימים ביניהם קשר מהותי ועמוק .האדם מזינה את
האדם ובמותו הוא שב אליה .האדמה קשורה לארץ ,לנחלה ולמקום בטוח ,הבית .על האדמה אנחנו
מניחים את כפות הרגליים ,הולכים ופועלים .מסיבות אלה היא קשורה במהודק לעולם הרגשי שלנו.
העיסוק בנושא האדמה מעניין מאוד את הילדים .הם "מוצאים" בתוכה אוצרות קטנים ,נהנים מלחקור
אותה ולחפור בה ולגלות שחיים עליה ובתוכה יצורים קטנים.
נושא האדמה מתחבר עם עונת הסתו ,בה מכינים את השדות לזריעה וצבעה החום של האדמה נגלה לעין.
כמו כן זהו נושא שקשור גם לנושא האבנים ,הגינה וחיות קטנות ונושאים אלה יגלשו זה לתוך זה באופן
טבעי במהלך החודש .בגיל מבוגר יותר נושא האדמה קשור כמובן גם לארץ ישראל ולקונפליקט עמוק
שמלווה אותנו בארץ הזו.

נדון עם הילדים על חשיבותה של האדמה כבית עבורנו ועבור יצורים אחרים.
דגשים ערכיים
והתנהגותיים

א.

החקר דרך החושים ממשיך ללוות אותנו ,נכיר סוגי אדמה שונים בשמם ,נמיין אותם ונלמד מהי
"דוגמית".
נכיר לילדים מילים נרדפות/משוייכות למילה אדמה :קרקע ,עפר ,רגבים ,תלמים.
נכין "רשימה" של כל העצמים הדוממים והחיים שהילדים ימצאו ויחשבו שחי מעל ובתוך
האדמה .זוהי רשימה מצטברת שיכולה ללוות את הבית והגן לתקופה ארוכה במסגרתה הילדים
מוסיפים את ממצאיהם לרשימה בכל פעם שהם מגלים דבר מה חדש על האדמה.
טיולי שבתות הם הזדמנות נהדרת לשיח על האדמה :מה צבעה ,האם רואים אותה או שהיא
מכוסה בצמחיה ועוד.

א.

נאסוף דוגמיות של אדמה בקופסאות קטנות ,נמיין ונסדר לפי רצפים שונים כמו מן הבהיר אל
הכהה ,מהקל אל הכבד.
נשקול את האדמה במאזניים (מכינים לבד מקולב וצלחות פלסטיק מחוררות בהיקפן ומחוברות
בעזרת חוטים לשני צדי הקולב).
נערוך ניסויים של חלחול וספיגה .ניתן לשים כמה סוגי אדמה בקופסאות פלסטיק קטנות ולתת
לילדים לטפטף עליהם מים בכפית או פיפטה.
לאמיצים שביניכם :נערבב אדמה עם חומרים נוספים כמו :מים ,דבק ,צבעים ,ג'לטין ונבדוק מה
קורה בכל מצב .מה משתנה בתכונות של האדמה.
נטמין חפצים קטנים בתוך ארגז עם אדמה ונזמין את הילדים לחפור בידיים ולגלות אידה הפתעות
טמונות בפנים .זוהי פעילות מצויינת לפעוטות שפחות אוהבים להתלכלך אבל סקרנותם תדחוף
אותם להתנסות במגע באדמה.
בפעם הבאה שאתם הולכים למשתלה קחו את הילדים איתכם .ערכו להם "סיור"  .זוהי פעילות
נהדרת גם לנושא הגינה.
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