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 בסרטון  לצפייה

  לקראת צפייה

אפשר לשוחח על הדברים המיוחדים לעצים ועל מגוון הדברים שאנו מקבלים מן  

 העצים ואף לנסות ולדמיין איך היה נראה העולם שלנו ללא עצים.  

 בעקבות צפייה  

אילן“ הוא שם נרדף למילה אביגיל לומדת שהשם ” בפרק על חודש שבט ❖

”עץ“. לילדים רבים בארץ נהוג לקרוא על שמות של עצים. זוהי הזדמנות 

לדבר על שמות הילדים והעצים ולספר מדוע בחרו ההורים דווקא בשם הזה 

 לילדיהם.    

 

ומגדלת אותו. היא לומדת שהעץ הקטן שלה יגדל   אביגיל גם נוטעת עץ ❖

על ילדה ועל סבה שנוטעים יחד עץ.  העץ במשך הרבה שנים. בפרק כתבה 

של אביגיל  קטן ושברירי.  מה הוא צריך כדי לגדול ולהיות גדול וחזק?  זוהי 

הזדמנות לשוחח על דאגה ואחריות כלפי השתיל. אפשר גם לדמות את  

הדאגה של אביגיל לשתיל לדאגה של ההורים לילדיהם. אפשר להזמין סבים 

 עץ בחצר הגן.  וסבות לגן ולנטוע אתם יחד 

 

 

. אפשר לשוחח בכתבה נוספת, הילדים בגן בונים מתקן האכלה לציפורים  ❖

עם הילדים על הקשר בין העצים והציפורים ולדון בשאלות: מה היה קורה 

לציפורים לו לא היו עצים? איפה הן היו גרות?  איך תחנת האכלה לציפורים 

https://www.hop.co.il/video/SUM_s5e5
https://www.hop.co.il/video/SUM_s5e5
https://www.hop.co.il/video/SUM_s5e5


 

 

האכלה לציפורים תורמת לשמירת הטבע? אפשר לבנות בגן ובבית  מתקן 

 ולתעד את המתרחש בסביבתו.   

 

 

 לכבוד יום המשפחה 

)התוכנית מתאימה גם  משפחה - בגן  היום מילת

 לכיתה א'!( 

משה אופניק וחברים מגדירים את המילה "משפחה". בעקבות  

הצפייה בסרטון אפשר ליצור סרטון כיתתי בו כל ילד מגדיר 

מה זה משפחה עבורו.  גם בסגר אפשר לבקש מכל ילד 

אותו/אותה ולחבר את כל הקטעים.  מתוך ההגדרות  שיצלמו 

בסרטון ובמילון )כתוב, מצויר או מצולם( ניתן להעמיק גם  

 בממד הרגשי של קשר משפחתי ולבחון את מקומה של                                   

 המשפחה בחיי הילדים.                                                    

 למילה משפחה בחוברת "מילת יום בגן"                                                   

 

 

  צורות מיני בכל משפחות

סרטון נוסף שמרחיב את ההגדרות של משפחה וחושף 

את הילדים למבנים השונים של משפחות הקיימים 

בחברה הישראלית. אפשר ללמוד את השיר, לשיר 

 אותו ולעמוד על המשותף בין כל משפחה ומשפחה. 

 

 

 

 ? ההורים  עם לעשות אוהב  אני מה

בסרטון הילדים מספרים מה הם אוהבים לעשות עם 

ההורים. אפשר להרחיב את הרעיון )וגם את הריאיון( 

כדי לחקור מה הילדים אוהבים לעשות עם בני 

אחים, בני דודים, סבים וכד'.   –משפחה שונים 

י משפחה,  פעילויות כאלה מזמנים העמקה על קשר

סוגי הדברים שבני משפחה אוהבים ביחד והסיבה 

לכך וגם מאפשרים לבחון את המשותף והשונה בין    

 משפחות שונות. 
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