
משימות חוויותיות לילדי הגנים ומשפחותיהם
 באהבה ובגעגוע גננות בית אל תש"ף

תמציאו מנדלות מחמרים שיש בבית ובחצר.
הכלל היחיד הוא שעליו להתחיל מנקודה באמצע 

ולהמשיך בצורה מעגלית מתוך כדי הפעילות נוצר הצורך 
במנייה של פריטים באומדן כמויות של חמרים ועוד. 

בכל בית יש ירקות שאנו נהנים לאכול,  בירקות מסוימים יש זרעים שניתן להנביט. קחו זרעי עגבניה ועוד זרעים מירק אחר, 
שתי מטליות מטבח. הניחו את המטליות לחות/רטובות פרושות בשני כלים/מגשים ופזרו על כל מטלית סוג אחד של זרעים. 

הניחו את המגשים במקום שלא יפריע לכם ביום יום. סבלנות ושמירה על מטלית לחה יפתיעו אתכם.
כשינבט ויוציא שורש וגבעול אחד הזרעים העבירו אותו לעציץ קטן ודאגו להשקות אותו כשהאדמה יבשה. 

 תוכלו ליהנות מיופי של שיח עגבניות או פלפלים.  לבריאות!

כל פעם אמא/ילד/אח גדול אומר מילה שהוא בוחר לדוגמא: 
כדור וכל בני הבית צריכים לרוץ ולחפש בבית עוד חפץ 

שמתחיל באותו צליל כמו כרית,כד וכ'ו, 
מי שאוסף הכי הרבה חפצים הוא המנצח. 

הדגל שלנו הוא שני פסים ומגן דוד, נסו להכין דגל מחומרים שונים, 
חשבו על משחקים שיש לכם בבית –האם גם מהם אפשר להכין דגל?   

חפשו בטבע, צמחים, או דוממים או בעלי חיים בצבעי כחול ולבן. 
למשל: בלבן- פרחים, אבנים, צדפים, חלזונות, קליפה של ביצה וכו...

בכחול- פרחים כחולים, מים, צמחים וכו...  
אפשר גם לצייר: דגים כחולים, צפרדע כחולה וכו...

אחרי שאספתם, סדרו את החפצים או הציורים בצורת דגל ישראל
 או בפסים ארוכים של כחול ולבן.

פעילות עם מפה- חשבון
ציירו את מפת ארץ ישראל, סמנו את בית אל.

סמנו את המקומות שגרים הקרובים שלכם על המפה, סבא ,סבתא דודים. 
עכשיו מי גר הכי קרוב אליכם ומי הכי רחוק? מי גר קרוב לים? מי בצפון ? מי בדרום? 

את המפה אפשר להכין לא רק בציור, אפשר מחפצים או משחקים... או מחומרים מהטבע... ענפים ועוד..
אפשר למדוד בעזרת סרגל את המרחק ממני לסבתא ולדודים ולראות איזה מרחק הכי גדול..

בחרו מקום שהייתם רוצים לטייל ולחגוג בו ביום העצמאות .
חפשו על המקום במדיה או שמעו תיאורים מאבא / אמא / 

אח או אחות - מראה צמחיה / בעח / אבנים / צבעים בטבע.
נסו למצוא מקום בבית / חצר / מרפסת שתוכלו לבנות את

 האתר להכין. דברים שיקשרו אתכם למקום {לדוגמא מעין - הכינו משחקי מים} .
כמובן אל תשכחו להכין צידה לדרך ואל תשכחו לתעד ולצלם את הטיול!

בס“ד

האם אבא, אמא, סבא, סבתא, נולדו בארץ? 
חפשו תמונות של דגלי מולדתם 

וציירו או יצרו בחומרים שונים את הדגל. 

גיזרו שני רצועות באורכים שונים מדפי נייר
צרו משולשים שונים, האם כל המשולשים זהים?

כמה סוגי משלושים יש לכם.  למה לדעתכם הם לא זהים?
תצרו להנאתכם מגן דוד. 

ההצבעה באו"ם
גם בבית נדרשים אנו לפעמים לקבל החלטות .

קחו 3 צלחות עמוקות שימו בהם חרוזים כחול.לבן .צהוב.
כחול- בעד, לבן-נגד ,צהוב- נמנע.

כל פעם שתתלבטו באיזה עינין שיש עליו מחלוקת 
כמו באיזה משחק או סרט משחקים עכשיו..

תערכו הצבעה קצרה, וכך תושג החלטה מהירה 
המתאימה לרוב המשפחה.

כדאי שהצלחות הללו יהיו נגישות במשך כל היום כך 
תוכלו להשתמש בהם בקלות וביעילות.



כתבו את המספר 72 בעזרת 
חפצים שונים שיש לכם בבית.

בס“ד

בניית מתקן האכלה לציפורים
קחו צלחת או קופסה פתוחה . הניחו בה מעט פירורי לחם וכוסית מיים.
תלו את המתקן על עץ בגינתכם, או הניחו במרפסת או על אדן החלון .

צפו בציפורים המתקרבות אל ביתכם .

צורת משולש- מגן דוד
מגן- הדוד שבדגל, מורכב, משני משולשים, ואנו, דרך תנועה ומשחק, 

ננסה ליצור דגמים של צורת משולש וגם נגיע לסמל החג שאליו הילדים מאד מתחברים.
משולש- למשולש שלוש פינות ושלוש צלעות. למה הוא דומה?

היכן ניתן למצוא משולשים?  חפשו בבית ובחצר חפצים בצורת משולש.
נסו לחשוב מה משולש יכול להיות?

משולשים מגוף הילדים:
אילו משולשים ניתן ליצור בעזרת הגוף? בישיבה, בעמידה ובשכיבה.

הפעלה עם משולש קרטון:
כדי לעודד את הילדים להתנועע אפשר ליצור משולש או כמה משולשים 

מקרטון קשיח ולנסות להרכיב איתם כל מיני צורות:מגן דוד, פרפר, פפיון, מעוין ועוד...
*נסו ליצור מגן דוד מחומרים שונים, כגון: משחקים, מזון, כלי כתיבה וכדו'...

אתם מכירים את סמל המדינה? הוא ייחודי למדינת ישראל שלנו. 
נסו לחפש בבית סמלים נוספים. מצאתם? 

נסו לחשוב יחד, האם אפשר להכין גם סמל משפחתי? 
סמל מיוחד רק למשפחתכם. 

צאו לגינה שליד הבית וחפשו פרחי אביב
חישבו ותכננו עם בני משפחתו פרח תרצו ליצור

לכבוד יום ההולדת למדינה  אפשר להוסיף ברכה למדינה.

הכינו שעון שמש:
צאו בבוקר לשביל שלפני ביתכם או למשטח כלשהו.

סמנו בעזרת גיר או בצורה אחרת מיקום  שבו  תעמדו.
צאו בשעה עגולה, סמנו קו ממקום העמידה ועד סוף הצל של הילד  וכתבו מה השעה.

צאו פעם בשעה, עמדו באותו מקום, סמנו באותה הדרך וכתבו מה השעה.
בסוף היום תקבלו שעון שמש. 

תוכלו לזהות בעזרתו מה השעה בימים הבאים בלי להסתכל בשעון שעל שבבית. 

בחרו שיר שאנו מכירים ואוהבים , 
ישראלי או חסידי ולהמציא לו ריקוד או תנועות. 

אפשר להעזר באמא ואבא ואחים גדולים כדי לקבל רעיונות. 
התאמנו על הריקוד ותלמדו את כל בני המשפחה. אפשר גם להצטלם. בהצלחה.

פעילות עם כסאות
ניקח כמה כסאות ונסדר אותם בשורה עם רווחים בניהם.

ננסה לזחול מתחת לכסאות ולהגיע לקצה השני.
ננסה לעבור בין הכסאות מצד לצד בצורות שונות- הליכה צידית, 

עקב בצד אגודל, קפיצות, קפיצה על רגל אחת, מוזמנים להציע עוד רעיונות...
נעמוד בזהירות על הכסא הראשון ונעבור מכיסא לכיסא עד הכיסא האחרון מבלי ליפול! 

ננסה לגלגל כדור שיעבור מתחת לכל הכסאות
ניקח קערה גדולה ונניח על הכסא השני, ננסה לקלוע כדור לקערה, 

רק אחרי שהצלחנו נוכל להתקדם לכיסא הבא ולהזיז גם את הקערה כיסא אחד קדימה..

בברכת חג עצמאות שמח!
 מנחם לב            ליאת טדגי 

מחלקת חינוך              רכזת גיל הרך 


