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 מערכים לסתיו

 

מה בא לבשר לנו הסתיו? מסבירים לילדים שהסתיו מבשר לנו את זה שנגמר הקיץ  .1

מאזינים לקטע סתיו מתוך היצירה של ויואלדי " ארבע העונות"  ותכף מגיע החורף, 

 בוחרים שירים כללים על הסתיו ושרים עם הילדים.

 

אחרי שהסברנו לילדים שהסתיו מבשר לנו על בוא החורף, מספרים  -נדידת הציפורים .2

להם על הציפורים שואלים אותם איפה גרות הציפורים? אחרי שמגיעים למסקנה 

שהציפורים חיות בטבע, שהבית שלהם זה קן על העץ, שואלים את הילדים מה יקרה 

היה להם קר, לציפורים כיגיע החורף, שירד גשם? אחרי שהם אומרים שהן ירטבו וי

מסבירים שלכן כאשר הציפורים שמות לב לסמני הסתיו הן מתחילות בנדידה לכיוון 

 אפריקה שזו ארץ חמה ושם ה נמצאות כל החורף.

 שמים נעימה מוזקלית והילדים נודדים ברחבי החדר לצלילי המוזיקה. 

יוצאים לחצר הגן, )אם יש שדרה או שדה ליד הגן אז עדיף ללכת לשם(  -שלכת .3

ולהסתכל אם הילדים מה קורה לעצים האם יש להם עלים או אין ?באיזה צבע העלים? 

? באיזה צבע העלים? דורכים על העלים אם הם לא על העץ איפה נמצאים העלים

 ושומעים את הרעש שהם משמיעים, לוקחים שקית ונותנים לילדים לאסוף עלים לגן.

                 ים בחצר, הגננת אוספת במידה ואין אפשרות לצאת החוצה או שאין עצ    

בפינת  , את העלים אני שמהעלים ומביאה אותם לגן ואז עושים את החקר בגן

 החקר/טבע/נושא.

 כל ילד בוחר לו עלה, חוקרים מה דומה ומה שונה בין העלים, -פעילות שניה עם עלים .4

עושים דיקלום של  ם,נים לילדים לשמוט את העלה וראות את התנועתיות של העליתנו

מירב האוסמן )מתוך סתיו מוזקלי( ואז לוקחים מצנח הילדים שמים את העלים במצנח 

צנח עם העלים מצד יושבים מסביבו שמים ברקע איזה נעימה והילדים מזיזים את ה

 .לצד ולמטה ולמעלה
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בסתיו יש רוח עושים  עם הילדים מספר פעילויות על רוח, נותנים לילדים  -רוח .5

מטפחות והם צריכים לעשות עליה רוח עם הפה, אחר כך רוקדים לצלילי שיר על רוח 

 עם המטפחות.

בשלב השני אני מביאה מאורר לגן והילדים נעמדים מולו ורואים איך הוא מעיף להם 

 את השער ואת המטפחות.

צמר גפן כל ילד מקבל כדור צמר גפן וצריך להעיף  אחר כך אנחנו עושים תחרות העפת

ותו בעזרת הפה.א  

פעילות נוספת בנושא מתחלקים לשתי קבוצות קבוצה אחת נמצאת מתחת למצנח 

והקבוצה השניה עומדת מחוץ ומחזיקה במצנח ומזיזה אותו למעלה ולמטה כך שזה 

 עושה רוח על הילדים שנמצאים מתחת למצנח, אחר כך מתחלפים.

 

וחוקרים עליו, רואים את התנועה  מביאים אותו לגן -במידה ויש כבר חילזונות -.חילזון6

 שלו, מה הוא אוכל, מסתכלים על הקונכיה שלו.

מביאים צילום של חילזון אחרי שהתבוננו בו וראינו כמה הוא דומה לחילזון האמיתי .7

. בשולחן שראינו, מביאים את הציור של מאטיס "הבלול, ורואים כמה הוא לא ראליסטי

ר של מאטיס.יצירה מכינים שבלול בעקבות הציו  

 

מראים לילדים את הציור של גוסטבו קלימט ,חורשה" ומשווים בינו לבין הציור של .8

 מאטיס, אפשר לעשות יצירה בעקבות הציור של גוסטבו קלימט.

 

. במידה והגן נמצא באזור שצומחים בו חצבים, אז ללכת עם הילדים לראות אותו, 9

 להראות שהוא יותר גבוה מהילדים.

 לוח נושא:

 עץ בשלכת, בתחתית הלוח עלים אמיתיים מנוילנים, למעלה ציפורים נודדות.

 צילומים של סממני הסתיו.

 עבודות הילדים בנושא הסתיו.

של הילדים בחקר ובפעילויות השונות בנושא הסתיו.תמונות   
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 יצירה:

לוקחים עלה שמים מעליו דף לבן ועוברים עם פנדה, צורת העלה  -הטבעת עלים

 תחשף על הדף.

 צובעים עלים בגועש ומניחים על ניר ואז צורת העלה מוטבעת על הנייר.

נותנים לילדים לפורר את העלים ואז להדביר את זה על נייר, מי שאוהבת יכולה לצייר 

ת הפירורים עלים על הצורה.מראש צורת עלה ואז הילדים מדביקים א  

 צביעת גועש בצבעי סתיו.

נותנים לילדים לצבוע וגוזרים את הצביעה שלהם בצורת כנפים של ציפור, אפשר 

 לתלות את זה בתקרת הגן.

 שירים מומלצים:

אני אוהבת את הדיסק של איאיל שרון עונות וחגים אני משתמשת ממנו בהרבה 

.נעימות ושירים  

האוסמן סתיו מוזקליהדיסק של מירב    

 הדיסק של אריאלה סביר טיף, טף טוף.

יוהדית רביץ וגידי גוב. -סתיו  

 סתיו של ויואלדי.

גידי גוב. -כמעט סתיו  

 

 

 

 

 לטבע שיותר כמה לצאת משתדלת תמיד אני, השנה לעונות שקשור מערך בונה כשאני

  ולא בחוץ שקורה מה את יחושו שהילדים העיקר, לגן מסביב זה ואם הגן בחצר זה אם

ם מגע וריח.ע אלא מתמונות רק  


