
הצעות לצוות הגן: 

בגינה שלי
מאת קווין הנקס

גננת יקרה,

הילדה בסיפור עוזרת לאמא לעבוד בגינה, לשתול ולזרוע, לטפח 
ולהשקות. בינתיים היא חולמת על גינה משלה - גינה חלומית 
שתצמיח מיני פלאים. העבודה בגינה מאומצת, אך ההשקעה 
מפרה את הדמיון ומולידה בראש של הילדה חלומות על גינה 

קסומה ונהדרת.

ספר זה הוא שיר הלל לדמיון וחלומות, הזדמנות נפלאה להציץ 
אל עולמו הפנימי של כל ילד מילדי הגן באופן אישי, דרך 

החלומות שלהם.

קוראים יחד
להתבונן מקרוב: האיורים הצבעוניים הופכים את החלומות והרעיונות של הגיבורה מדמיון למציאות. 

כדאי לקרוא את הספר בקבוצות קטנות, להתבונן מקרוב באיורים ולשוחח עליהם. אפשר לבקש 

מהילדים לתאר כיצד כל חלום "מתגשם" באיור. איפה הפרחים הופכים לקונכיות? מה קורה לשדה 

הפרחים אחרי שהילדה קוטפת ממנו?

בואו נדבר על זה
<<   חלומות: אפשר לשאול את הילדים, אילו פרחים ועצים היו צומחים בגינת החלומות שלהם? 
מהו טעם הפירות? אילו חיות היו באות לבקר בה? אפשר ליצור רשימה משותפת של התכונות 

של "עץ החלומות שלנו" ולתלות אותה על לוח קיר בגן. 

הילדה בסיפור שומרת את החלומות שלה לעצמה. אפשר לדבר על חלומות ומשאלות שאנחנו   
מעדיפים לשמור לעצמנו או לקרובים שלנו, ועל דברים שאנחנו שמחים לגלות לאחרים.

<<   עזרה להורים: הילדה בסיפור עוזרת לאמה לטפח את הגינה, אפשר לשאול את הילדים 
או אדניות פרחים? האם הילדים שותפים להשקיה  גינה  יש  למי  עוזרים בבית?  כיצד הם 

ולטיפול בגינה? ואו נדבר על זה

המשך בעמוד הבא



הצעות לפעילות בגן:

<<  כך צומחים: אפשר לעסוק בתהליך הצמיחה דרך תנועה. השמיעו מוזיקה נעימה ופזרו חישוקים על 
הרצפה. הזמינו את הילדים לשכב בתוך חישוק ולהתכווץ כמו זרעים באדמה. השקו כל "זרע" על הגב 
על ידי דגדוגים קלילים ובקשו מהם "לנבוט" ולהזדקף לאט, לאט עד שיהפכו לעץ גדול. אפשר לקרוא 
לכל ילד בשם של עץ אחר, לבקש מהילדים להחזיק בכפות הידיים את הפרי הדמיוני של העץ, ולנוע 

ברוח קלה. 

ילדי הגן? תוכלו להביא לגן  גינה על הקיר: חמנייה, חרצית, כלנית, נרקיס - אילו פרחים מכירים     >>
מה  ועוד.  ומרקמם  העלים  צורת  הפרחים,  וצבע  הריח  את  בחנו  יחד.  אותם  ולחקור  שונים  פרחים 
ייחודי בכל פרח ופרח? אפשר להציב באמצע שולחנות היצירה אגרטלים עם פרחים  משותף, מה 
מזנים שונים ולהציע לילדים לצייר אותם. את הציורים של הילדים כדאי לתלות על לוח קיר, והנה לכם 

גינת פרחים צבעונית ומגוונת של ילדי הגן.

הילדה בסיפור חולמת על גינה עם ארנבונים משוקולד ותותים מאירים כמו  <<   גינת החלומות שלי:
זרדים, צעצועי  - למשל פלסטלינה או בצק, פקקים,  פנסים. אפשר להציע לילדים מגוון חומרים 
פלסטיק קטנים ועוד - ולאפשר לכל אחד להכין גינת חלומות כיד הדמיון. את תיאור גינות החלומות 

של הילדים כדאי לרשום לצד היצירות ולהציב בכניסה לגן תערוכה של גינות דמיוניות. 

<<   גם אנחנו עוזרים להורים: הילדה בסיפור עוזרת לאמא בגינה, כיצד עוזרים ילדי הגן להורים? 
אפשר לחלק להורים פתקים צבעוניים בצורת פרחים ולבקש מהם לרשום עליהם דוגמאות לעזרה 
שהילדים מעניקים בבית. כל פתק שנקרא בקול רם בגן, מעורר גאווה בילדים ומייצר אקלים של 

אהבה, אמון, והעצמה. את הפתקים תוכלו לתלות בכניסה לגן.

<<   מטפחים גינה בחצר הגן: בהשראת הספר אפשר לטפח יחד עם הילדים את גינת הגן: לשתול 
צמחי תבלין, פרחים, לנכש עשבים שוטים, אולי אפילו לגדל אדנית של עגבניות. כדאי להזמין 
את ההורים לבילוי משותף בגן: לקרוא את הספר יחד, לדבר על החלומות שלכם ולטפח יחד את 

גינת הגן. 

<<   לקראת ט"ו בשבט – חגיגה בגינה! אפשר לבקש מהילדים וההורים לחפש בבית ובספריה 
ספרים נוספים שעוסקים בעצים ובגינה, למשל "מה צריך בשביל" מאת ג'יאני רודארי, "העץ 
המופלא" מאת ניק בלנד וסטיבן קינג, ו"חנן הגנן" מאת רינת הופר. בלחיצה על שמות הספרים 

תוכלו לקרוא מגוון הצעות נוספות לפעילות בגן סביב עצים ופרחים.

<<   לקראת ט"ו בשבט – חגיגה בגינה! אפשר לבקש מהילדים וההורים לחפש בבית ובספריה 
ספרים נוספים שעוסקים בעצים ובגינה, למשל "מה צריך בשביל" מאת ג'יאני רודארי, "העץ 
שמות  על  בלחיצה  הופר.  רינת  מאת  הגנן"  ו"חנן  קינג,  וסטיבן  בלנד  ניק  מאת  המופלא" 

הספרים תוכלו לקרוא מגוון הצעות נוספות לפעילות בגן סביב עצים ופרחים.

<<   רעיונות ליצירה בהשראת פרחים: סרטון כיצד מכינים בובות אצבע של פרחים, לוח 
פינטרסט - יצירה בעקבות פרחים.

קריאה ופעילות מהנה!
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