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פתיחה

במרוצת שלושת העשורים האחרונים אנו עדים לשינויים קיצוניים המתרחשים על פני הגלובוס, כגון תהליכים 
הפוגעים בשכבת האוזון, תהליכים המובילים לתופעת הגשם החומצי וכמובן הרחבת אפקט החממה והתחממות 

כדור הארץ. התרחשויות אלו פגעו קשות במגוון הביולוגי והובילו, בין היתר, להכחדה של מינים בחי ובצומח. הגידול 
הדמוגרפי והתפתחות הטכנולוגיה, לצד סגנון חיים קפיטליסטי, משפיעים אף הם  באופן נרחב על כל מערכות כדור 
הארץ ברמה הגלובלית. בעקבות זאת, התחילה להתגבש ההבנה, שהמשך הפיתוח והכלכלה בדרך המקובלת אינו 

אפשרי לאורך זמן וכי המשאבים הטבעיים העומדים לרשותנו היום לא יהיו זמינים לדור הבא. כמו כן, התחדדה 
ההבנה, שענייני סביבה, כלכלה וחברה כרוכים אלה באלה ואי אפשר לטפל טיפול מעמיק באחד מהם בלי להתייחס 

לאחרים. העובדה כי יחסי הגומלין בין בני אדם לסביבה עברו שינוי קיצוני היא, לדעתם של מומחים רבים, הנושא 
העיקרי על סדר יומה של המאה העשרים ואחת. בעקבות שינויים אלה התפרסמו הצהרות ואמנות בינלאומיות רבות, 

המגדירות את הצורך בקיימות וקוראות לכל מדינות העולם לפתח תכניות לחינוך ולהטמעה של תהליך הקיימות. 
אחת ההחלטות האחרונות, שהתקבלה ב-2003 באו"ם, קבעה שהעשור בין 2005 ל-2014 יהיה מוקדש לחינוך 

לפיתוח בר-קיימא.
במאי 2003 קיבלה ממשלת ישראל החלטה לקדם מדיניות של פיתוח בר-קיימא בכל משרדי הממשלה.

משרד החינוך הקים צוות אשר בחן את הנושא על היבטיו השונים ופיתח תכנית שתוביל להטמעת הנושא במערכת 
החינוך. זאת, משום שלמערכת החינוך תפקיד מרכזי בעיצוב עמדות, בשינוי נורמות התנהגות וביוזמות לפעולות 

של נטילת אחריות אזרחית בכל הקשור לשמירה על איכות הסביבה. ההתנהגות הסביבתית של האדם מושפעת, 
בין היתר, מרמת הידע שלו בנושאים סביבתיים, מהמודעות שלו ומעמדותיו כלפי בעיות ונושאים סביבתיים, כמו גם 

מתפיסתו ביחס לשליטתו האישית בשמירה על איכות הסביבה. המורים נדרשים לספק לתלמידים ידע ומיומנויות 
הדרושים כדי להכשיר דור שינהג באחריות כלפי הסביבה - דור שיהיה מודע לבעיות הסביבתיות וינהג לפי הגישה 

המקיימת, דור בעל אוריינות סביבתית. 
מתוך מכלול הנושאים בתחום הקיימות בחרנו, במנהלת האנרגיה המתחדשת בחבל אילות, לתת את הדעת לקידום 

הידע והאוריינות בתחום האנרגיה הנקייה, תחום שהאזור בחר להוביל ברמה ארצית. 
בישראל, נושא האנרגיה נכלל בתכנית הלימודים החל מכיתה ד' ועד כיתה ט'. 

נושאי האנרגיה המתחדשת וההתייעלות האנרגטית חדשים כתחום ההוראה, עם זאת, נושאים אלה משולבים בתוך 
תכניות המדעים הקיימות.

בשנת 2008 הוקמה מנהלת האנרגיה המתחדשת אילת – אילות, במטרה לקדם את תחום האנרגיה המתחדשת 
כמנוף לפיתוח אזורי בערבה הדרומית ובאילת. בין שלל המטרות הושם דגש על פיתוח  החינוך והמודעות לנושא 

כבר בגיל הגן ועד לתיכון. זאת, כדי ליצור שפה מקצועית משותפת בכל הנוגע לתחום אנרגיה בת-קיימא, שאמורה 
לחולל שינוי מהותי בנוף ארצנו ובכלכלה המקומית.

מטרות התכנית

תלמידי מערכת החינוך באילת ובאילות יטמיעו מושגים ותפיסות בתחום פיתוח בר-קיימא, אנרגיה מתחדשת . 1
וחיסכון באנרגיה, יגבשו עמדות והתנהגויות של מעורבות ויזמות, ייטלו אחריות אישית שתוצאותיה - שינוי 

אורחות החיים כחלק מהיותם שגרירי התחום בארץ;
מערכת החינוך תוביל באופן הדרגתי להטמעת תודעה, ידע ואורחות חיים משמרים, בעיקר בתחום האנרגיה . 2

המתחדשת ואלה יוטמעו בקהילה האזורית כולה;
מערכת החינוך באילת ובאילות תהווה מקור מוביל לתכניות לימודים, להתנסויות לימודיות, למחקרים, . 3

לפרויקטים ולתחרויות הנוגעות לתחום האנרגיה המתחדשת ושימור אנרגיה, כחלק ממיתוג האזור בתחום 
האנרגיה המתחדשת;
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כשגרירי תחום האנרגיה המתחדשת יפעלו התלמידים והקהילה להטמעת תודעה וצריכה של אנרגיה . 4
מתחדשת בקרב התיירים והנופשים המבקרים באזור. כך, לאורך זמן, תהיה לתכנית השפעה  ארצית, בבחינת: 

אילת-אילות מובילים את השינוי!
באוגדן זה מופיעות תכניות חינוכיות בתחום המדעים, שנכתבו עבור תלמידים מגיל הגן ועד לכיתות ט'. 

התכניות נכתבו על ידי צוות מורים למדעים מאילת ומאילות, בהנחיה מקצועית של ד"ר אלי קלמנזון, אדווה אשל 
ורחל גלובמן. תכנית ייחודית נכתבה לכיתות ט' על ידי תמר פישל כחלק מעבודת המסטר שלה במכון הערבה 

ובאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בהנחיית ד"ר חנן גינת וד"ר אורית בן צבי אסרף. 
כל  התכניות שנכתבו מותאמות לסטנדרטים של משרד החינוך בתחום המדעים והן מיועדות להעשיר את החומר 

הקיים באופן הידידותי והברור ביותר.
התכניות שנכתבו:

גן חובה: האור - תועלתו וחשיבותו לאדם ולסביבה כיסוד מארגן;. 1

כיתות א'-ב': שימוש באנרגיה מתחדשת, הרחבה לתחום עונות השנה )התמקדות בשמש וברוח(;. 2

כיתות ג'-ד': הצעה ליום שיא בנושא תכונות חומרים ובנושא גורמים א-ביוטיים המשפיעים על הסביבה;. 3

כיתות ה'-ו': השמש, כדור הארץ ומה שביניהם;. 4

כיתות ה'-ו':  אנרגיה - מקורות וסוגים;. 5

כיתות ה'-ו': מקורות אנרגיה מתחדשים;. 6

כיתות ה'-ו': דרכים להפקת חשמל;. 7

כיתה ח': הצורן כבסיס לתאים פוטו-ולטאים;. 8

כיתה ח': האור - תועלתו וחשיבותו לאדם ולסביבה כיסוד מארגן;. 9

כיתה ח': תחנות כוח;. 10

כיתה ט': אנרגיה בציר הזמן – משאבים מתכלים ומתחדשים.. 11

בשנת הלימודים תשע"א הועברו התכניות, לראשונה, לתלמידים בבית ספר "מצפה ים" באילת ובבית הספר
"מעלה שחרות" שבחבל אילות, בליווי הפיקוח של משרד החינוך, מחוז הדרום. בשנת הלימודים הנוכחית - 

תשע"ב, מועבר פיילוט נוסף, שכבר הטמיע את ההערות משנת תשע"א. מחוז הדרום נתן את ברכתו לתכנית 
כתכנית העשרה לבתי הספר.

כל התכניות בנויות על העצמת חוויית הלימוד באמצעות יצירת עניין, הבנת עקרונות ויישומם וכמובן באמצעות 
יצירת קישור בין התלמידים, הידע הנלמד והעולם האמיתי הסובב אותם בכל הנוגע לאנרגיה בת-קיימא. 

דגש מיוחד הושם על כתיבת פעילויות מעניינות ומרתקות. 
חשוב לציין, שהתכניות המופיעות באוגדן זה אינן סוף הדרך. במהלך השנים הקרובות נוסיף כל שנה מערכים 

חדשים ורעיונות חדשים, באופן כזה שאפשר יהיה להורידם מהאתר ולהוסיפם לאוגדן. 
כמו כן, נציג ואף נמליץ על תכניות נוספות, בתחומי ידע שונים ולאו דווקא בתחומי המדע, שנכתבו על ידי משרד 

התשתיות וקבוצות כתיבה אחרות, באופן כזה שישלימו חסרים בכיתות שעבורן לא נכתבו מערכי הוראה.

הנכם מוזמנים להיכנס לאתר המנהלת ולעיין בחומרי הלימוד:
www.renewable-energy-eilat.org

energy@eilot.org.il :כתובת למשלוח בקשות
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תוכנית לימודים אנרגיה מתחדשת - גן
מתווה מערך שיעור למורה

כתבה: איריס מזרחי
עריכה מקצועית: ד"ר אלי קלמנזון, רחל גלובמן, אדוה אשל רבינוביץ'

הרחבה לנושא: פריסת “האור” - אור טבעי ומלאכותי

האור - תועלתו וחשיבותו 
לאדם ולסביבה 

כיסוד מארגן



שילוב תוכנית אנרגיה מתחדשת בגן

מבוא
בגיל הרך הלמידה מתרחשת בכל מקום ומצב מתוך חוויה ומשחק. זמן הקשב אינו ארוך, הלמידה המשמעותית 

נעשית במסגרת של יחידות עשייה משמעותיות, ולכן המשחק הוא כלי עיקרי ללמידה.

התוכנית היא תוכנית שנתית המשתלבת במסגרת הנושא "האור" – אור טבעי ומלאכותי. האור קשור לתופעות 

החוזרות על עצמן ובדך זו קשור לנושא המדידה והזמן. הצל הוא ביטוי ויזואלי לתופעת האור- פעילות בנושא 

מטפחת מיומנויות מוטוריות ומרחביות. מתוך המשחק עם מקורות האור הילד מתמודד עם הפחד מפני החושך והצל 

וגם לומד לשתף פעולה עם הסביבה הפיזית והחברתית.

התוכנית המוצעת היא תוכנית ללמידה אינטגרטיבית המחולקת לפי חודשי השנה, תוך התחשבות בפעילויות 

מקבילות המתרחשות בגן )דוגמת חגים  וכו'(. לצד הפעילויות מוצעות פינות ללמידת חקר ולשיתוף הורים.
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חודשים )עברי לועזי על 
פי הרלוונטיות(

הנושא, הרעיון, העיקרון 
המדעי

שיתוף הורים וקהילהשילוב הנושא בגן

ספטמבר
התחלות - מחזוריות - יום, 

שבוע, חודש שנה
לוח שנה עברי, רישום מדי יום - 

תאריך, יום פעילות

*הימים הראשונים של הגן יוקדשו להיכרות - חברים וצוות, חוקים, גבולות וסדר יום.
* לקראת ראש השנה נתחיל לשוחח על משמעות שם החג וממנו נתחבר אל מחזוריות דברים אחרים בחיינו 

החוזרים על עצמם באותו האופן: ימים, שבועות, חודשים ושנים, חגים, ימי הולדת ואירועים נוספים.
* בלוח השנה נמנה את הימים )בגימטרייה( נקבע סמליל לשבת, חוג ,יום שישי ודברים נוספים החוזרים על עצמם. 

אוקטובר

סיפור הבריאה, “ויהי אור” 
המאור הגדול והמאור 

הקטן, כוכבים.

- הבדלים בן אור לחושך,
  שהייה בחושך ויציאה לאור.

- רגשות וצרכים העולים בנו     
  בחושך ובאור.

- אור כמקור חום.
- אנרגיה סולרית )תחנת כוח(.
- בניית שעון שמש, לקביעת 

  זמנים ומועדים.
  פנס הקסם.

  טרמומטר בתוך המבנה ובחצר   
  למעקב יומיומי.

  הוספה לרישום היומיומי בלוח   
  השנה. 

  אולי אפשר להכניס גם שמות   
  שונים לירח ולשמש? 

הורים יסייעו בהקמת 
שעון שמש.

• לאחר חופשת סוכות )שמחת תורה( נתחיל את סיפורי התורה: נלמד על ספר הספרים ומשמעותו לעם 	
היהודי. נתחיל בבריאת העולם, הפותח בתוהו ובוהו “ויאמר אלוהים ויהי אור...” ויבדל בין האור לבין החושך...

• ההבדלים בן אור וחושך - כיצד אנו רואים, מה חושבים על כך ילדים, מדוע חשוך בלילה.	
• השמש כמקור אור - תנועה , אנרגיה, חום, שימושי האור.	
• בניית שעון שמש.	
• השמש משפיעה על הטמפרטורה - נשים מד טמפרטורה בחצר ובגן ונרשום את הטמפרטורה בלוח 	

השנה.
• אורות וצללים - תיאטרון צלליות.	
• ניסיון הדלקת חומרים בעזרת זכוכית מגדלת.      	
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חודשים )עברי לועזי על 
פי הרלוונטיות(

הנושא, הרעיון, העיקרון 
המדעי

שיתוף הורים וקהילהשילוב הנושא בגן

נובמבר

- אור כמקור חיים 
  לצמחים ולבעלי חיים

- הכנת הגינה ומידע על 
   גידולים.

- תהליך פוטוסינתזה.

הסתיו - אורך היום ומעבר 
לשימוש באמצעי אור 

מלאכותיים.

- ניסיון לגדל צמח עם כל 
  התנאים האחרים למעט אור 

- הסבר פשוט על 
  תהליך הפוטוסינתזה.

- המשך מעקב יומיומי - 
  טרמומטר ושעון שמש, עננות.

הקמת הגינה

• חקר  האור כמקור חיים - אספקת אנרגיה לחי והצומח.	
• ניסיון הנבטה / גידול צמחים ללא מקור אור.	
• הקמת גינה - זריעה ושתילה.	
• הסתיו - מעקב אחר היום המתקצר ומעבר לשימוש באור מלאכותי.	

דצמבר

חנוכה - אור טבעי מול 
אור  מלאכותי, נרות, 

אנרגיה מתכלה, מחזירי 
אור, בליעה וחזרה.

מסיבת חנוכה - האור
 “אור אור יעלה האור”  
“בואו ונדליק ביחד נר”.

“אור עלי ואור עליך”.
כולנו נביא את האור”.

- דף לבן ודף שחור בשמש, 
   בד לבן ובד שחור - להמחשת 

  קליטת אור/חום??
- סדנה עם הורים - התכת 
  שעווה, תיאטרון צלליות, 

  שעשועי אור וצבעים, חימום 
  ואגירת חום בעזרת קרני אור. 

סדנת הכנת נרות

• אנרגיה מתכלה - נרות שעווה, שמן, נורה חשמלית, תוך השוואה לאור היום, שלעולם אינה מתכלה.	
• משחק עם צבעים - צבעי יסוד וערבובי צבעים. מה העיניים רואות. 	

      גילוי הצל - אורך, רוחב ומיקום.  תיאטרון צלליות. 
• מעקב אחר שעון השמש ותזוזת הצל; האם כעת, בבוקר, הצל באותו מקום.	
• משחקי מראות מול מקורות אור.	
• מחזירי אור לעומת מקורות אור.	
• אפשרות לסדנה במקום מסיבה )הכנת נרות, הכנת תיאטרון צלליות מקופסת נעליים ונייר פרגמנט(.	

ינואר

תופעות טבע אופייניות 
לעונה: העננים מסתירים 

את אור השמש.
הטמפרטורה יורדת, אורך 

היום מתקצר; הלילות 
ארוכים והימים קצרים.

מעקב בחצר, בשעות שונות, 
אחר האור והטמפרטורה 

)באילת אין ריבוי גשמים, אך 
יש עננים המשפיעים על 

הטמפרטורה והאור(.
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חודשים )עברי לועזי על 
פי הרלוונטיות(

הנושא, הרעיון, העיקרון 
המדעי

שיתוף הורים וקהילהשילוב הנושא בגן

• מחזור המים בטבע. 	
• מעקב אחר מתקן אידוי ועיבוי.	
• מעקב אחר תנור סולרי ומדידת זמנים. כמה זמן עד שהתחממו המים היום. 	

פברואר
הילד הזה הוא אני - 

שימוש במראה. 
תיאטרון צלליות.

החזרת קרני אור היא
השתקפות.

סוגי מראות קעורות וקמורות.

• חקר סוגי מראות	

מרס

אפריל

אביב ופסח - אורך 
היום שווה )התארכות 

שעות האור(. התעוררות 
והתחדשות בטבע.

יציאה אל הטבע וגילוי 
ההתחדשות והלבלוב, פרפרים 

וריבוי חרקים.

• מעקב אחר ההתחדשות בטבע	

מאי
השמש החמה והשפעתה 

על גופנו. 
שעות האור המתארכות.

הזיעה הניכרת על גופנו, 
חשיבות השתייה. 

• עלייה בטמפרטורה ומה קורה לגופנו.	
• חשיבות השתייה.	

יוני
מסיבת סיום - נושא האור 

כמקור חיים.
היצגים של פרויקטים 

מעשה ידי הילדים.

- אתרים העוסקים באור ובשמש: השמש - אתר בריינפופ
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6

        גן המייצג למידת אנרגיה מתחדשת עתיד להיות:

- גן שבו היסוד המארגן של תכנית הלימודים השנתית הוא “האור”.

- לפחות שתי יחידות על המים / רוח )תנועת המים / רוח כאנרגיה מתחדשת(. 

- פינות הגן משדרות פעילויות חקר בנושא.

- מבנה הגן אינו דומה למבנה המקורי, הוא בעל חלונות גדולים המאפשרים כניסה של קרני השמש.

- מתקני משחק בגן ובחצר מאפשרים למידה תוך חקר ומשחק.

- שולחן מים פעיל בחצר. 

- מתקנים סולריים למעקב. 

- גינה המגדלת גידולים למזון ולנוי.

- חלק מהגג פרוץ ומאפשר כניסה של קרני אור המחממים את הגן בימי החורף.

- הכניסה לגן מוארת, רחבה ומשדרת את תחום העניין המרכזי הנלמד בגן.

- פעילויות משותפות להורים וילדים, לתושבי השכונה ותלמידים מבתי ספר נוספים. 

- רישום יומיומי של הטמפרטורה בתוך הגן ומחוץ לגן וקריאת שעון השמש בלוח שנה פעיל.



הצעות לפינות חקר בגן ובחצר לקידום הלמידה בנושא 
אנרגיה מתחדשת

נושאי שיחה בגןפעילויות בפינות החקרפינות חקר בגן

הכנת הגן ללימוד הנושא על ידי 
קידום פעולות של כניסת אור 

לגן כמו: וילון שקוף ובהיר, הסרת 
וילונות, פתיחת מעברים חסומים 

כדי להכניס דרכם אור לגן.

בהירות השמיים והשפעתם על מידת 
האור בחצר ובגן. 

- מעקב אחר הגעת החושך בשעות 
  מוקדמות יותר, הפניית תשומת הלב 

  למצב האור בשעות שבהן חוזרים 
  מצהרון ומחוגים - חשוך, פנסים דולקים  

  ברחובות.

תליית מד טמפרטורה במקומות 
שונים בגן ובחצר. 

רישום הטמפרטורה בבוקר 
ובצהריים.

- ההבדלים בין הטמפרטורות השונות 
  במקומות השונים ובזמנים שונים.

- מעקב אחר שעון שמש בניית שעון שמש.
  בבוקר, בצהריים, בחורף ובקיץ. 
- המחשת תנועת כדור הארץ  

  בעזרת אורך הצל.

תליית מוביילים מחרוזים שקופים 
ואטומים, מראות, דיסקים 

ואביזרים שונים. 
קרני האור יפגעו באביזרים 

התלויים; יעברו דרך השקופים, 
יעברו באופן חלקי דרך השקופים 

למחצה וייחסמו ע”י האטומים

- שקיפות ואטימות לאור.
- החזרים של אור.

משטח צבעים  )רצוי להתחיל 
בשחור ולבן ( בשמש  ובצל.

מישוש המשטחים כדי לחוש 
את ההבדלים בין שחור ללבן, בין 

שמש לצל.

חקר הצבעים - בליעה והחזרה של קרני 
השמש. 

תליית מראות בגדלים שונים 
בשמש, בצל, בחצר ובגן פנימה. 

הקשר בן פגיעת קרני השמש באזורים 
שונים והשפעת החום על המראה.

תיבת חוקר ובה - מספר מיגדלות, 
מראות, משטחים בצבעים שונים 

במרקמים שונים אטומים, שקופים 
ושקופים למחצה.

לעודד את הילדים לשאול  
שאלות ולתהות על תופעות 

הקשורות לנושא.

7



נושאי שיחה בגןפעילויות בפינות החקרפינות חקר בגן

קופסת קרטון גדולה, שאליה 
הילדים יכולים להיכנס ולחוש את 

האפלה.

בקופסה זו גם ניתן לבצע 
ניסיון לגדל צמח בתנאים 
האופטימליים למעט אור.

קופסת קרטון גדולה, עם פתחים, 
שאליה יכנס אור. 

אל קופסת הקרטון ניתן להצמיד 
מדי טמפרטורה בחוץ ובפנים. 

- המחשת הצורך בבית עם 
  חלונות גדולים לכניסת אור.

- המחשת הבדלי הטמפרטורה 
  במקום סגור כחממה.

המחשה של חדירת האור דרך בניית חממה - מבנה ניילון סגור.
הפלסטיק השקוף, כמו שמשת 

החלון )שמשה מהמילה “שמש”, 
מאפשרת כניסת קרני אור וחום 

אל הבית(.

המחשת החום בתוך המנהרה מנהרה בחצר הגן.
והבדלי האור בחוץ ובפנים.

לאפשר לילדים דרכי הבעה פינת יצירה.
מגוונות על מראה השמש 

בעיניהם. מומלץ לעשות זאת 
כמה פעמים לאורך השנה 

ולתעד בצילום. כך ניתן יהיה 
לראות את התפתחות החשיבה 

על השמש אצל הילדים.

לוח מתחלף בגן לחומרים 
שהילדים יביאו, הקשורים לנושא.

כל ילד, שיתלה משהו על הלוח, 
יקבל הזדמנות להציג את מה 

שתלה בפני שאר הילדים. 

*** אפשר לתת “במה חמה” לילדים המתעניינים בתחום מסוים, מתוך התחומים שציינו; ללמוד את החומר 
     עם ההורים והצוות ולהציגם לילדים. 
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נספחים - דפי המצגת:

ממערב 
יבוא 
האור

רציונל למידת האור 
בגיל הרך

מטרות עיקריות:
הרחבת האופקים והעשרת עולמם של הילדים	 
בנייה הדרגתית של תפיסת עולם ופיתוח רגישות, מודעות וערנות לערכים 	 

חברתיים ואסטטים )כמו אחריות, זהירות, חיסכון בשימוש בחשמל ובחומרי דלק, 
שמירה על הטבע, רגישות ליופי, מודעות לצרכים ולרגשות של עצמנו ושל זולתנו.

בניית תשתית תפיסתית לבניית מושגים מדעיים.	 
פיתוח חשיבה מדעים והקניית מיומנויות חשיבה.	 

למה חשוב לעסוק באור וצל בגן הילדים?
האור קשור לתופעות החוזרות על עצמן ובדרך זו קשור לנושא המדידה והזמן.	 
האור הינו מקור האנרגיה העיקרי לכדור הארץ הוא בעל השפעה על האדם החי 	 

והצומח.
חשיבות האור באה לידי ביטוי בשימושים טכנולוגיים רבים )מכשירים אופטיים 	 

ורפואיים.
הצל הוא ביטוי ויזואלי לתופעת האור - פעילות בנושא מטפחת מיומנויות 	 

מוטורית ומרחבית.
הילד מתמודד עם פחד מפני החושך והצל, ונהנה ממשחק עם מקורות אור 	 
עיסוק בנושא האור והצל מאפשרים שיתוף פעולה עם הסביבה הפיזית 	 

והחברתית.

אפיון הלמידה בגיל הרך
הלמידה בגיל הרך מאופיינת בכך שהם לומדים בכל עת ובכל מקום, 	 
הם לומדים מתוך התנסות מזדמנת ומכוונת, 	 
יכולתם ללמוד את החדש מבוססת על מבנה דעת קיימים ועל מיומנויות שרכשו 	 

והפנימו.
משך זמן הקשב של ילדים קטנים איננו ממושך 	 
נכונותם לפעול מותנית בעניין ובהנאה שהם מפיקים מהפעילות.	 
בגיל הרך המשחק לסוגיו הינו כלי עיקרי ללמידה.	 
צוות הגן מתכנן ומזמן מצבי התנסות בהם הילד יכול להתנסות וכך ללמוד 	 

ולהתפתח.   
בגן - צוות הגן קשוב להתרחשויות בגן שהן בעלות פוטנציאל להתפתחות 	 

לימודית ואף יוצר התרחשויות מעין אלה.
ילד הגן לומד במסגרת של "יחידות עשייה משמעותית".	 

ילדים בגיל הרך מסוגלים ללמוד ולהתנסות בתופעות שונות הקשורות 

באור, גם אם ההסבר המדעי אינו מתאים עדיין לכושר תפיסתם, הרי, 

כשאנו מזמנים להם התנסויות מגוונות, מאתגרים אותם לחשוב ומעשירים 

את לשונם ואת חוויותיהם האסטטיות -

אנו מטפחים ילד סקרן, מתעניין במתרחש בסביבתו, ומוכן ללמוד 

ולהכיר את העולם שאנו חיים בו.

)תוכנית המסגרת לגן הילדים תשנ"ה(

קוגנטיבי
תחומי הליבה:

שפה	 
מדע טכנולוגיה ומתמטיקה	 
תרבות ומורשת	 
אומנויות	 
כישורי חיים )חנ"ג, זה"ב, בריאות(	 

פיזי-מוטורי רגשי, חברתי

שפתי
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למידה אינטגרטיבית של הנושא
כישורי חייםאומנות מתמטיקהמדעיםשפה

תאור האירועים	 
המשגה	 
העשרת אוצר 	 

מילים
כישורי שיח 	 
יכולת הבעה 	 

בע"פ והבנת 
הנשמע

קידום השאיפה 	 
ללמוד לקרוא 

ולכתוב

הגדרת בעיה	 
שאילת שאלות 	 
חיפוש ואיסוף 	 

מידע
השערות 	 
עריכת תצפית	 
תיעוד ממצאים	 
הסקת מסקנות 	 
הכרת תופעות 	 

טבע

מדידה	 
מנייה	 
ייצוג כמויות	 
חלוקה לקבוצות	 
תאור מילולי וייצוג 	 

חזותי של יחסים 
במרחב

אומדן	 
הכרות בסיסית 	 

עם מושגים 
וצורות

סימטריה	 
גודל	 
זמן	 
ייצוג וניתוח 	 

נתונים 
מס' סודר	 

הכרות עם יצירות 	 
אמנות בתחומי 
הציור, הצילום, 

המוסיקה, השירה 
והספרות שעניינן 

האור והשפעתו 
על האדם והטבע.

עידוד היצירתיות 	 
במתן ביטוי 

לתחושות ביחס 
לאור, לחושך, לצל 

ולצבע.

הכרות עם 	 
הסכנות בחשיפה 

לשמש.
מודעות לאיכות 	 

חיים
שמירה על הקיים.	 

  מטרות בתחום התפתחות רגשי חברתי 
דימוי עצמי חיובי ותחושת מסוגלות.	 
יכולת לווסת רגשות והתנהגות. 	 
גיבוש תחושת בטחון ושייכות לסביבתם הטבעית.  	 
גילוי התעניינות בסביבה הפיזית והאנושית והגברת המוטיבציה לפעילות תכליתית ומשמעותית.	 
יכולת לפתח תקשורת מכוונת ולבטא רגשות תוך התאמת הרגש לסיטואציה.	 
יכולת ליזום קשר בין-אישי משמעותי ולהיענות ליוזמה של אחרים. 	 
יכולת הבנת הדדיות ויחסי גומלין ביחסים חברתיים בחיי היומיום, במשחק ובלמידה.	 
התפתחות היכולת וההנאה ממשחק סימבולי וסוציו-דרמטי בקבוצה. 	 
היכרות עם כללים התנהגותיים, הפנמתם ושמירה עליהם.	 
יכולת להתמודד עם מצבי תסכול וקונפליקט בתגובות מקובלות חברתית.	 
נטילת אחריות ומחויבות חברתית בסביבה של הגן.  	 

מטרות מתחום הקוגניציה 
)מתוך תוכנית המסגרת לגן הילדים, הממלכתי והממלכתי-דתי הערבי והדרוזי, גילאי 6-3, משרד החינוך, ירושלים התשנ"ה(:

פיתוח הדרגתי של היכולת ליישם פעולות חשיבה.	 
פיתוח היכולת לבצע תהליכי חשיבה ברמת מורכבות עולה. 	 
טיפוח סגנונות חשיבה, בעיקר חשיבה רפלקטיבית.	 
טיפוח מיומנויות אינטלקטואליות כגון קשב, ריכוז והתמדה.	 
טיפוח בקרה על החשיבה - טיפוח ניצני מטא קוגניציה.	 
טיפוח אופנויות ייצוג של חשיבה )תנועתית, חזותית, מילולית( וטיפוח היכולת לעבור מאמצעי ייצוג אחד לאחר.	 
טיפוח הסקרנות האינטלקטואלית, הנכונות והאומץ לבדוק, לחקור ולשאת אמביוולנטיות.	 
טיפוח היושר האינטלקטואלי.	 

מושגים מרכזיים
אור	 
צל	 
צבע	 
תנועה	 
מקור אור	 
מחזוריות	 
החזר אור	 
צבעים, 	 
תנועת כדו"א ביחס 	 

לשמש
יום ולילה 	 
עונות שנה	 

הנושא, הרעיון, העקרון המדעיהחודש

ספטמבר
התחלות - יום )בוקר ולילה( עונות שנה  מחזוריות

לוח שנה עברי - רישום מדי יום

שילוב הנושא בגן 

הימים הראשונים של הגן יוקדשו להכרות - חברים וצוות, חוקים, 	 
גבולות וסדר יום.

לקראת ראש השנה  נתחיל  לשוחח על משמעות שם החג וממנו 	 
נתחבר אל מחזוריות. דברים החוזרים על עצמם באותו האופן: יום ולילה 

הימים, שבועות, חודשים ושנים, חגים , ימי הולדת וארועים נוספים.
מעקב אחר שעות החשכה )זמן שהולכים לחוגים, חוזרים מצהרון(.	 
בלוח השנה נמנה את הימים )גימטריה(, תאריכים פעילויות-	 
נקבע סמליל לשבת, חוג, יום שישי ודברים נוספים החוזרים על עצמם.	 

קביעת סימנים תעזור לנו בהמשך.
בניית שעון שמש-לקביעת זמנים ומועדים.	 
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