
  

 
 

 הבית לגיל הרך
www.meonot.org 

 1מתוך  1עמוד  
 

  |  vered@meonot.org  |  050-9993313ורד ונגרובר

 למפגש נושא לט"ו בשבט תרעיונו
 היכרות עם הטבע + מתנות מהטבע

 :"היכרות עם הטבע" מפגשים ראשונים בנושא
 .הטעם והמישוש( , נספר לילדים על החושים שלנו )הראיה, השמיעה, הריח,בהכרות קצרה עם החושיםנפתח במפגש בכיתה 

נספר לילדים שאלו דרכים מגוונות שהקב"ה נתן לנו להכיר את העולם המיוחד סביבנו. נספר לילדים שאנו נכיר את הטבע 
 כל יום נתמקד בהכרות עם הטבע בחוש אחר. בבעזרת החושים שלנו, ו

דברים שלא ראינו קודם,  נספר לילדים שהחושים מתחדדים כשמתמקדים בהם, לדוגמא כשמסתכלים בלי לדבר רואים
כשמקשיבים או מריחים בעצימת עיניים מתגלים לנו קולות וריחות שלא שמנו להם לב קודם, ועוד. ניתן לילדים להסתובב 

 בכיתה ולהכיר אותה דרך התמקדות בחושים שלהם. 

ע/ להריח/ לחוש את הטבע. נספר לילדים שממחר נצא לטבע, להכיר אותו. נאמר לילדים שיהיה להם זמן חופשי לראות/ לשמו
 וכשהמטפלת תקרא לכולם אנו נשב יחד וכל אחד יספר מה חווה. 

 תיה. ובמפגש המטפלת מקשיבה לכל ילד, מעודדת שיח, ומוסיפה דברים נוספים מחווי

לילדים שהם ים וחימר. נאמר ישו להם דפים לבנים וחומרי יצירה: צבעים, צבעי ידילאחר היציאה, הילדים יחזרו לכיתה ויג
 יכולים ליצור את מה שהם חשו היום בטיול.

לפני היציאה לטיול לחלקת טבע ליד המעון, ואם אין אפשרות נצא לחצר הגן. בכל יום נתמקד בחוש אחר,  1נצאבכל יום 
 נספר לילדים באיזה חוש נתמקד היום ובו נכיר את הטבע: 

נתסכל סביבנו והילדים יספרו מה הם רואים, ננסה למקד אותם בדברים קרובים )בעלי חיים על  :הראיהחוש  – יום הראשוןב
האדמה( ובדברים רחוקים )בתים מרוחקים, הנוף של השמים ועוד(, נכוון את הילדים להסתכל על העצים והשיחים סביבם, 

 נראה להם שיש פרחים, שיחים ועצים בגדלים, בצבעים וסגנונות שונים.

נצא עם הילדים ונבקש מהם לעצום עיניים ולהקשיב לקולות של הטבע, ננסה לשמוע קולות  :השמיעה חוש - השני יוםב
 שונים של האדם )מכוניות, אנשים( ושל הטבע )ציפורים, משבי רוח ועוד(. 

 עצים. נצא להריח ריחות של דברים שונים, של האדמה, של הצמחים, של הדשא, ושל ה :חוש הריח - יום השלישיב

נצא לחצר וניגע במרקמים שונים, נכוון את הילדים לגעת האדמה, ולחפור בה, להרגיש את  :חוש המישוש – יום הרביעיב
שינוי המרקם. לגעת העדינות בצמחים ולראות אם יש מגע שונה בניהם, ניתן לילדים להרגיש את מזג האוויר, את השמש 

 ואף נרגיש כיצד הרוח מבדרת לנו את השיער. םהידייבפנים ובכפות 

 "מתנות מן הטבע" מפגש שני בנושא
, הילדים יוכלו לאסוף פריטים שונים שהם מוצאים, כגון, אבנים, עלים, זרדים ביום החמישי נצא ונאסוף "מתנות מן בטבע"

שונות את הפריטים לפני הנושאים  ועוד. לאחר האיסוף נשב יחד ללמוד מה הטבע הביא לנו, ונמיין עם הילדים בסלסלאות
 השונים. 

 נאמר לילדים להמשיך להביא דברים נוספים שהם רואים בסביבת הבית או בדרכם למעון ולשים בסלסלאות שהכנו.

סלסלאות אלו יוצבו לארוך כל תקופת למידת הנושא בלובי המעון, במקום נגיש וישמשו גם כאפשרות ללמידה משותפת של 
 .בשעה שהם באים למעון בבוקר ובסוף היום ההורים והילדים

                                                 
      למזג האוויר, ולייחד את הימים ללא הגשם לסיור בטבע.יש לשים לב  1
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