אביב -האביב הוא העונה שבה מתחדשים החיים בטבע , .באביב משתנה מזג
האוויר ,הטמפרטורות עולות ,הגשמים מתמעטים ורוחות חמות מנשבות
הצמחים מתחילים ללבלב .הפרחים הגדלים בשדה הבור פורחים וניתן לראות
מרבדים ססגוניים בצבעי צהוב ואדום בשדות הפתוחים .יש פעילות רבה של חרקים
המתעוררים לאחר תרדמת החורף .הדבורים יוצאות לאסוף צוף מן הפרחים הרבים
הפורחים.
❖ זהו הזמן המתאים לחשוף את הילדים לתופעה המופלאה של השינויים
בטבע ,במזג האוויר הנעים וליהנות מהקולות הצבעים המשתנים והריחות
אני מזמינה אתכם ליהנות מההתעוררות מההתחדשות בטבע ,אז קחו את
הילדים וסעו לטייל.
❖ נספר סיפורים ,נשיר שירים ,נכין יצירות ונשחק במשחקים :משחקי אגוזים,
מרבה רגליים ,מלא את הסל.
❖ רצף הפעילויות ,נועדו לברר עם הילדים ,עם כל אחד ואחד מהם ,מהו האביב
– שלו ,זוהי הזדמנות נפלאה לחקר ולמשחקים בחצר .
❖ חשוב לציין שתוכנית זו כוללת בתוכה את

.

פעילויות:
✓ נפתח בשיר " :איך יודעים שבא אביב" /דתיה בן דור  ,נשוחח עם
הילדים מהי עונת האביב עבורם.
✓ סיפורים :הנקודה שאבדה ,פרת משה רבנו ,שלושת הפרפרים ,הזחל
הרעב .סיפורים בקייטנת פסח :הפתעה של פסח ,חגי וחגית חוגגים

את פסח ,מטה הקסמים של משה ,כוסו של אליהו ,מתנה לאפיקומן,
תמר והסביונים.
✓ עבודות יצירה  :פרפרים צבעוניים במגוון חומרי יצירה ,נכין
חיפושיות ,הכנת זחלים ,כתרים לאביב ,הכנת פירמידות ,גביע יין
לצביעה +פסיפס זהב לקישוט ,צלחת פסח.
✓ משחקים :בעקבות הסיפור הזחל הרעב נשחק במשחק :
"מרבה רגלים" .מהלך הפעילות 4 - 5 :הילדים מחולקים לקבוצות כל קבוצה
יושבת בטור בפישוק רגליים .כל ילד אוחז במותני הילד שיושב לפניו .על ילדי
הקבוצה להתקדם יחד על הישבן ברגליים פשוקות לעבר מטרה מסומנת מבלי
שהטור ׳יתפרק׳ במהלך המשימה.
"משחק אגוזים" :משעינים לוח קרש חלק על קיר או על קרש נוסף ,כל
משתתף בתורו ,מגלגל במורד הלוח האלכסוני אגוז לכיוון שורת האגוזים.
אגוז הפוגע באגוז  ,מזכה את המשתתף באגוז שנפגע.
מנצח המשתתף שזכה במרבית האגוזים.
לרוקן את הסל: .מטרת הפעילות :לרוקן את הסל מהכדורים שבו.
מהלך הפעילות :הסל מלא כדורים .ילד אחד מרוקן את
סל הכדורים וזורקם לכל הכיוונים .שאר הילדים
מזדרזים לאסוף את הכדורים ולהחזירם לסל (האם הסל
יתרוקן?) על הגננת להחליף מדי פעם את הילד שמרוקן את הסל.

חג אביב שמח
רונית וינקלר
מדריכה פדגוגית
צהרוני -הוד

