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הצעות לפעילות בגן — גני טרום חובה

למפגש ילדי הגן זה עם זה יש תפקיד חשוב בהתפתחות יכולת ההזדהות שלהם עם האחר. 
ההתנסויות החברתיות מזמנות לילד מגע יומיומי עם התנהגויות, מחשבות ורגשות שונים משלו. 

בספרה של דתיה בן דור ילד פוגש עץ ומנסה להבין איך זה להיות עץ. הוא שואל אותו שאלות 
רבות, כמו: האם קשה לו להיות תקוע, מוצב תמיד באותו המקום? האם קשה לו לא לפגוש 
חברים? הילד שואל את שאלותיו מנקודת המבט הילדית שלו ומקבל תשובות מנקודת מבטו 

של העץ. 

שאילת שאלות תורמת להתפתחות ההתבוננות באחר והרגישות כלפיו. מה מרגיש עץ? ומה 
מרגישה ציפור? ואיך מרגיש ילד שלא שיתפו אותו במשחק? והילדה שנשבר לה הצעצוע? 

הספר מזמן שיחה על הזדהות, על אהבת הטבע ועל השמחה של כל אחד בחלקו.

המשך בעמוד הבא

איך זה להיות עץ?
כתבה: דתיה בן-דור

אייר: איתי בקין

ספר
3

תש"ף

קוראים יחד
אפשר לקרוא את הספר בחוץ, תחת עץ, ולשים לב לציוץ הציפורים, לתנועת העלים ברוח, 	 

לצל שמטיל העץ, לשורשיו, לבעלי החיים שחיים לצידו ועוד. 

כדאי להזמין את הילדים לעיין מקרוב באיורים. האם הם מצאו את הדוכיפת שמופיעה 	 
בכל עמוד? אילו פריטים מוטמנים תחת האדמה בין שורשי העץ? האם הם הבחינו בסוגים 

השונים של העצים? האם הבחינו בפרצופים שהוסיף להם המאייר? 

יש על מה לדבר

על 	  לשוחח  לא? אפשר  ואילו  פרי,  מניבים  עצים  אילו  הילדים?  בעיני  יפים  עצים  אילו 
הדרכים השונות שבהן ניתן ליהנות מזנים שונים של עצים. 

אפשר 	  במקומו.  נטוע  שהוא  בכך  היתרונות  את  לראות  מצליח  הוא  בחלקו,  שמח  העץ 
לשתף זה את זה בדברים שיש לנו ומשמחים אותנו. 
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הצעות לפעילות בגן

איך זה להיות פרח שנקטף? איך מרגישה אבן בגשם? איך זה לעוף גבוה כמו דוכיפת? 	 
ואיך מרגישה חפרפרת מתחת לאדמה? הספר מספק הזדמנות להתבונן בסביבה ברגישות. 
אפשר לשחק משחק שבו הילדים "מרגישים" כמו כל מיני חיות, צמחים או חפצים בסביבה 

הקרובה אליהם.  
אתן מוזמנות לסרוק את קוד ה-QR בגב הספר ולצפות בסרטון העוסק בנושא זה. הזמינו 

גם את ההורים לצפות בסרטון. 

אפשר לצבוע עלים, להכין יצירות מזרדים ומאצטרובלים ולהפוך את הגן לבוסתן המלא 	 
בעצים משלל חומרים.

משפחות, 	  לטיול  ההורים  את  להזמין  מצוירים,  עצים  מגדירי  הילדים  עם  להכין  תוכלו 
למצוא את העצים שבמגדיר ולזהות אותם, להתפעל יחד מיפי הבריאה והטבע. 

דתיה בן דור כתבה יצירות אהובות רבות. תוכלו לבקש מההורים ומהילדים לחפש בבית 	 
ספרים ושירים נוספים שלה, להביא אותם לגן ולקרוא אותם יחד. 

לְשפע רעיונות נוספים לפעילות סביב עצים היכנסו לאתר של ספריית פיג'מה ועַיינו בדפי 
הספרים "מה צריך בשביל..." מאת ג'יאני רודארי, "עץ אבא" מאת דבורה בושרי, "מר זוטא 
ועץ התפוחים" מאת אורה איל ועוד. כדאי גם לחפש את הספרים הללו בגן או בספרייה 

ולקרוא אותם יחד.  

אנו מאחלים לכן קריאה מהנה ופעילות נעימה!
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