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הצעות לפעילות בגן — גני טרום חובה

גם  שסביבנו,  הטבע  את  להכיר  הזדמנות  הוא  עצים,  שאהב  האיש  גיורא,  על  הסיפור 
ביישובים עירוניים, ולחזק את הקשר שלנו לעצים ולטבע. 

"לְעָבְָדּה וּלְָשְׁמָרּה" )בראשית ב, טו(

השמירה על הטבע היא משימתו העיקרית של אדם בסיפור בראשית: לאחר שנברא, 
הוטל עליו התפקיד לשמור על גן עדן ולעבד את האדמה. כיום, כאשר השטחים הפתוחים 
הולכים ומצטמצמים, הציווי העתיק מזכיר לנו כי יש לנו תפקיד בשמירה על הצומח ועל 

המשך קיומו של העולם.     

הצעות לשיחה בגן
מה אנחנו אוהבים? – ''יש אנשים שאוהבים חתולים, וכאלה שאוהבים חלונות ראווה מעוצבים''. 
מה אוהבים הילדים והילדות ולמה? האם אפשר להסביר מדוע אנחנו אוהבים משהו או מישהו? 

ומה המשך הסיפור? – ניתן לעצור את קריאת הסיפור בשלב שבו גיורא רואה את עץ התפוח 
המוזנח ומבין ש''העץ יפונה כך או אחרת''. מה ילדי הגן היו עושים לו היו נתקלים במקרה כזה? 

מה גיורא יעשה לדעתם?  

המשך בעמוד הבא

האיש שאהב עצים
כתבה ואיירה: נטלי וקסמן שנקר 
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בעץ  שהבחינו  אחרים  אנשים  מדוע  לו.  ועוזר  התפוח  עץ  ליד  עוצר  גיורא   – אכפת?  למי 
החולה לא עצרו לסייע לו? האם גם הילדים ראו פעם דבר-מה שצריך עזרה או תיקון ובחרו 
לא להתערב? האם הילדים ניגשים לחבר או חברה הזקוק לעזרה? במה ובאיזה אופן הילדים 

מעורבים בחיי החברות והחברים בגן? 

לנהוג  השכנים  את  ומעודד  עצים  מטפח  גיורא  מידבק!  זה  טוב  ולעשות  לתת   – לנו  אכפת 
כמותו. איך נוכל "להדביק" ו"להידבק" במעשים טובים ואכפתיים? 

האם לעצים יש רגשות? – בספר מתוארת גברת שמזמינה פועלים שיסלקו את העץ וישליכו 
אותו לפסולת. לו היה העץ יכול לדבר, מה הוא היה אומר? ניתן לקיים דו-שיח בין העץ לפועלים 

או בין העץ לגברת.

כיצד העצים תורמים לעולם? – הספר מזמן היכרות עם תרומתם הגדולה של העצים לעולם: 
צלילוּת האוויר, יצירת חמצן, הוספת יופי, השראת רוגע ועוד.

הצעות לפעילות בגן
גן בטבע – כדאי לקרוא את הסיפור מחוץ לכותלי הגן, בחצר או בגינה. 

העץ,  את  לצלם  משותף:  לחקר  לצאת  תוכלו  הגן?  בסביבת  יש  עצים  אילו   – שכנים  עצים 
לבדוק מהו שמו ומה מייחד אותו, להצטלם בסביבת העץ ולכתוב “ספר עץ”, הכולל יצירות של 
)סוגו, מקום צמיחתו, מצבו, פריחתו, עליו, צבעיו  ומידע על העץ  והילדים תצלומים  הילדות 

ועוד(. 

שמות מהטבע – האם יש בגן ילדים וילדות ששמותיהם לקוחים מעולם הצומח? תוכלי לבקש 
מההורים ומהילדים להסביר את מקור שמם, להביא תמונה של הצמח לגן ולהסביר מדוע בחרו 

דווקא בשם הזה.  

ספרים ועצים – האם יש בגן ספרים נוספים העוסקים בעצים ובקשר בין אדם לטבע? ניתן 
להכין בגן פינת קריאה של ספרים שעוסקים בעצים, להיזכר בספרים העוסקים בנושא זה, 
לעיין בהם ולהקריא אותם. בין ספרי ספריית פיג'מה שעוסקים בטבע ובסביבה ישנם הספרים 

"אבא עץ", "סל מלא תאנים", "איך זה להיות עץ" ו"מר זוטא ועץ התפוחים". 

מה הקשר בין "המפוזר מכפר אז"ר" ל"האיש שאהב עצים"? ולמה בכלל לכתוב ספר על עצים? 
ִסרקו את קוד ה-QR בגב הספר וצפו בריאיון קצר עם נטלי וקסמן-שנקר, שכתבה ואיירה את הספר. 

זהו הספר האחרון שילדי הגן מקבלים השנה.
אנו מודים לכם על השותפות ומאחלים לכולכם קיץ נהדר וגדוש בחוויות!

להתראות בשנה הבאה!
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