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 )#2לסתיו ( כיםמער
להעביר וללמד את הילדים על   , שנועדוכתבתי פעילויות כלליות במערך של שנה שעברה

אך נועדו השנה אני מוסיפה פעילויות שאפשר לעשות עם סממני הסתיו  .סממני הסתיו
 ממליצה לקרוא ולשלב גם את המערך של שנה שעברה. את הילדים.לפתח 

 

מבקשים מראש מהילדים שיביאו לגן משהו שקשור לסתיו, או שהולכים לסיור לימודי ובו  .1
 אוספים דברים מהטבע שקשורים לסתיו. 

כול להיות? הוא יושואלים את הילדים מה עוד   כל פריטאים י בגן מוצכשיושבים במפגש 
: צלחת, מניפה, שמיכה לבובה,  3א יכול להיות? תשובות ילדים בני לדוגמא: עלה גדול מה הו

 בגד כמו של אדם וחווה וכו'.
 ומעלה. 3מתאים לילדים מגיל 

 
 בשורה בגן מבקשים מהם לסדר אותם .אוספים עלים בגדלים שונים או נותנים לילדים לאסוף .2

 מרקם., הצבעהלפי הגודל, אחרי זה למיין אותם לפי הגודל, 
 ומעלה. 2.5מתאים לילדים מגיל 

 
הילדים צריכים למצוא שני עלים שנראים אותו דבר. לדוגמא: שני עלים  :משחק זיכרון עם עלים .3

 בצורת לב, שני עלים ירוקים, שני עלים באותו גודל. 
 ומעלה. 3מתאים לילדים מגיל 

 
כל ילד בתורו  כך שהמספר מוסתר. מספר והופכים אותם  העלכל כותבים על צד אחד של  .4

 עלה. הופך עלה וצריך לקפוץ לפי המספר שרשום על ה
 ומעלה. 1.5 מתאים לילדים מגיל

 
. כל ילד בתורו  כך שהמספר מוסתרמספר והופכים אותם  העלכל כותבים על צד אחד של  .5

תרגיל שהתוצאה שלו תהיה  ממציא או לחלופין, .ועלילבד את המספר ש םורושאת העלה  ךהופ
 על העלה. שהמספר 

 ומעלה.  5מתאים לילדים בני 
 

רושמים על העלים אותיות, הילדים צריכים ללכת למצוא את העלים  :עליםפעילות נוספת עם  .6
שיש עליהם את האותיות של המילה "שלכת" והמילה "סתיו" ולהרכיב אותה מהעלים (הגננת 

 רושמת בגדול את המילים, כך שהילדים יכולים להסתכל וכתוב). 
 ומעלה. 5מתאים לילדים בני 
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. ולהרגיש  שמים אותם בתוך תיבות ונותנים לילדים ללכת עליהם ענפיםו לוקחים כותנה, עלים  .7

פעם עם  -הגננת מלטפת כל פעם עם משהו אחר את הרגלים והידיים של הילדים :תינוקותל
 עלה, פעם עם ענף ופעם עם כותנה.

 .לשחק איתםילדים לתת לתיבות עלים, כותנה וענפים ואפשר גם לאסוף ב
 .לכל הגילאיםמתאים 

 
לבין צורות גאומטריות שאנחנו   ה בין פריטים של הסתיו (חילזון, עלה, חצב)א השוווך לער .8

 רטט את הצורה. שאפשר גם לתת לילדים ל .יריםכמ
 ומעלה. 4מתאים לילדים מגיל 

 
 

 בנושא:  יצירות

 הכנת חיות מעלים וענפים •
 כתר סתיו מדברים שאספנו בטבע •
 צביעת עלים  •
 גזירת העלים •
 מחומרים בטבע כתיבת שם  •
 אפשר לשים אותו בכניסה לגן ולראות איך הרוח מעיפה אותם.  -מובייל מדברים שאספנו בטבע •
 כלי נגינה מהטבע. •

 על הנושא:סיפורים 

 מירי צללזון /?מה עושות הנמלים בסתיו •
 עלי שלכת/ ריקי זקן  •
 מעשה במסמרים/ מיריק שניר  •
 מעשה בשקית/ מיריק שניר  •
 לדסמיתרוח הצפון והשמש/בראין וי •
 הענן שהלך נגד הרוח/יוסי גודארד •
 הילדה ששחקה עם הרוח/לאה נאור  •
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 על הנושא: שירים

 נחליאלי קטן/ עממי •
 אילו ציפורים/ תרגום נעמי שמר •
 הרוח השובב/ דתיה בן דור •
 שיר סתיו/ נעמי שמר  •
 סתיו/ שמשון חלפי, משה וילנסקי  •
 רוח רוח/ מרים ילן שטקליס, שלום חנוך  •
 אלדי.יושל וו "ארבע העונות" מתוך  ו/סתי •

 
 במיוחד בשבילכן, הכנתי רשימת השמעה להפעלה נוחה ומהירה של השירים בזמן מפגש. 

 כאן ביוטיוב לחצי  רשימת ההשמעהלצפייה ב
 

  הוסיףאני אוהבת ל ,על הסימניםהמילולי מוד ימעבר לל ,בכל נושא
תי ומעניין ועוזרים ילחווי לימודפעילויות ומשחקים שהופכים את ה

 להפנמה אצל הילדים. 

https://www.youtube.com/watch?v=2l9o5kkCf8E&list=PL96B503c9J7kYRwE9721BRREe3oAFb7lj

