עונת

היא אחת מארבע עונות השנה ,בישראל שבה האקלים הוא ים תיכוני,

הקיץ הוא העונה החמה והיבשה ביותר .בעונה זו קמלה רוב הצמחייה (למעט עצים
וצמחים רב-עונתיים) והשדות נהפכים למרבדים צהובים של קוצים וגבעולים
יבשים .בחודשי הקיץ -יולי ואוגוסט חלה תקופת החופשה מבית הספר המוכרת
יותר בשם "חופש הגדול".
הקיץ הוא מעין סיום תקופה  .......החופש הגדול הוא ציון לסיומה של שנת
הלימודים במוסדות החינוך .אז בין מסיבת סיום אחת לשנייה הילדים עסוקים
בפרידה מהגננת ,ואפילו מהצהרון.
איך נכין את הילדים לפרידה מהמסגרת שהיו רגילים לה?
למרות שזה טבעי ורק שלב בחיים  -פרידה מהידוע והמוכר ,ממסגרת חמה ועוטפת,
אינה טריוויאלית .ישנם ילדים שמתקשים יותר להיפרד בבוקר מההורים ולהיפרד
אחר הצהריים מהחברים ,יש ילדים שיתקשו לקבל את הפרידה מהגן ,מהצוות,
מהחברים ומהמסגרת ,ועלולים לחוות שינויים בהתנהגות.
✓ חשוב לציין שלמרבית הילדים זוהי תקופה לא קלה ,הצוות יגלה רגישות
לאותם ילדים ,יתייחס לנושא וישוחח עליו.
✓ הפרידה תיעשה בצורה הדרגתית על מנת להקל על הילדים.
✓ נספר סיפורים ,נכין יצירות.
מה בתוכנית החודש -פעילויות:

❖ נשוחח על שמות החג  :חג השבועות ,חג האסיף ,חג הקציר ,חג

ביכורים ,חג מתן תורה .

❖ סיפורי שבועות  :ירק לשבועות ,סלסילת ביכורים ,הטנא שלי ,שבעת ידידים.

❖ יצירות :הילדים יכינו טנא במגוון חומרים ושבעת המינים.
סיפורים נוספים  -בנושא הקיץ :החמנית והשמש ,מה יש בקיץ ,באמצע הקיץ ,עץ
האבטיח ,כמו דג במים ,החופש הגדול ונסיים – יהיה לנו טוב /דתיה בן דור.
יצירות  :הכנת כפכפים לקיץ ,עפיפונים ,ארטיקים /גלידות  ,משקפיים במגוון
חומרים ,ערכה -חכם בשמש.
משחקים :אחת ,שתיים ,שלוש ,דג מלוח
מהלך המשחק :אחד הילדים הוא ׳דג מלוח׳ .שאר הילדים עומדים במרחק של כ15-
מטר ממנו מאחורי קו.
ה׳דג מלוח׳ מפנה גבו לילדים המשתתפים ,עוצם עיניים

וקורא "אחת ,שתיים ,שלוש ,דג מלוח" ,מסתובב במהירות
וחוזר להביט בילדים.
בזמן שהוא עוצם את עיניו ואינו רואה  -הילדים האחרים
מתקדמים לעברו במהירות .כאשר הוא מביט בהם עליהם
׳לקפוא׳ במקומם.
אם ה׳דג מלוח׳ רואה מישהו זז ,הוא פוקד עליו לחזור לקו ההתחלה.
אם אחד הילדים הצליח להגיע ל׳דג מלוח׳ ולגעת בגבו מבלי שנתפס בתנועה ,על
ה׳דג מלוח׳ ,לספר סיפור לכל הילדים.
במהלך הסיפור אם הוא מזכיר את המילה ׳דג מלוח׳ ,כולם בורחים אל מאחורי קו
ההתחלה.
מי שנתפס על-ידי ה׳דג מלוח׳ קודם שעבר את קו ההתחלה הופך ל׳דג מלוח׳ בסיבוב

הבא.

רונית וינקלר
מדריכה פדגוגית
צהרוני -הוד

