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 יום הקשיש הבינלאומי  -לקראת  הקשישיםהצעות לפעילות עם 

 תשע''ד  –חוות חקלאיות 

 אבי אלקיים  –מפמ"ר 

 

                    :המוצעות הפעילויותלהלן 

גידול 

תבלינים 

וצמחי 

מרפא 

 במכלים

 שונים

 :כלים שוניםוצמחי מרפא במ ןתבלי צמחי גידול

 : קנקל, תערובת אדמה )חמרה, חול, קומפוסט( צמח תבליןחומרים

 :אופן הכנה

המיכל את ממלאים יש לנקב חורים במכלים, כדי לאפשר ניקוז עודפי מים.  -

                   . ומפוסטקאדמת חמרה, חול באופן שווה מחלקים  ,בתערובת שהוכנה

 משפת המיכל. ס"מ 5 גובה התערובת לא יעלה על

בוחרים צמחים שזקוקים לתנאים  .לפני השתילהאת תערובת האדמה יש להרטיב 

האוויר אינו קר במיוחד, -הקיימים במקום ובעונה מבחינת שמש והשקיה. אם מזג

 לואיזה.אזוביון ו אפשר לשתול תבלינים וצמחי מרפא כמו רוזמרין, 

שנתיים אפשר לזרוע ישירות במכלים. -את רוב זרעי התבלינים וצמחי המרפא החד

בריאים  שתילים של צמחי תבלין ומרפא שנקנים במשתלה צריכים להיותהערה: 

 ושלא הגיעו לפריחה.  וחזקים 

שקוטרה ועומקה גדולים יותר מגוש , המיכלחופרים גומה באדמת אופן ההכנה: 

, משקים ומניחים את השתיל השורשים. מניחים את השורשים בגומה, מהדקים

 במקום מוגן מרוח ושמש ישירה בימים הראשונים. 

                                                                               :ניתן למצוא באתר לגידול תבלינים וצמחי מרפא פרטים נוספים 

 הקישורית( לחצו על ) גידול תבלינים וצמחי מרפא במכלים

 

 

 

 

 הלמידה. הסביבה ולימודי החקלאות להוראת לימודי כמרכז המשמשות חקלאיות חוות 73קיימות  בארץ

 טכנולוגי ציוד של מגוון בחווה. ומגוונת יצירתית, חווייתית בדרךהמתבצעת  כיתתית - חוץ למידה הינה בחווה

 החקלאות בענפי פעולות של מגוון לתלמידים המאפשרים, לימוד וכיתות מקצועיים גידול אמצעי, חקלאי

, בסככות, בחממות, הנוי בשטחי, הירק בגן, בכיתה: שונות למידה בסביבות לומדים התלמידים .השונים

 הקשורים בנושאים העוסקים למידה ובמרכזי החי בפינת, במטעים, הפרחים בחלקת, מרפא צמחי בחלקת

עם אוכלוסיות מגוונות  פועלות בארץ החקלאיות החוות .בריא חיים אורח על ולשמירה הסביבה לאיכות

מתקיימות לאורך השנה הפעילויות המוצגות במסמך זה  .השלישי הגיל מהקדם היסודי עד במגוון גילאים 

  .מתאימות למפגש חד פעמי ,ויכולות להיות ארוכות טווח ומאפשרות קשר רציף עם הקשישים כמו גם

הפעילויות מהוות תמיכה בהיבטים קוגניטיביים  ורגשיים של הלומד המבוגר ומקדמות ערכים סביבתיים, 

. אצל התלמידים וחברתיים  

http://www.geocities.com/zick_il/Hebrew/gardening.htm#herbs_at_home
http://www.geocities.com/zick_il/Hebrew/gardening.htm#herbs_at_home
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 חידון 

כנת הו

תה 

 מצמחים

 ותבלין רפואה -צמחיפעילות של הכרת 

 ולתלמידים קשישים חידון משותף 

 (הקישורית )לחצו על - חידון צמחים

 

  במשותף צמחים תה הכנת

  

הכנת 

 כרית

 ריחנית

 צמחי של

 .תבלין

                          .ועוד גרניום, מרווה, לבנדר: כגון שונים מרפא צמחילהכין מראש 

 .תפירה ונתחוט ומחט ו/או מכ, צמר גפן, פרחים יבשים, מספריים, בד  חומרים:

 אך לקצוות מסביב לחצי, תופרים מהבד, מקפלים מלבן גוזרים הכנה : שלבי

 הפתח את יבשים תופרים פרחים גפן, מכניסים בצמר קטן, ממלאים פתח משאירים

 .בצד שנשאר

 הקישורית()לחצו על  הכנת כרית ריחנית:  הוראות נוספות

 ( לחצו על הקישורית) הכנת שקית ריח לבית או לאוטו

 

הכנת 

סידור 

  פרחים

                              .או בסביבה הקרובה  התבוננות והכרת הצמחים הפורחים בחווה

 ()שמות, משפחות, מבנה

  .מיומנות וכללים להכנת סידור פרחיםהדגמה של 

 כלי קטן, ספוג אצות טבול במים, ענפי קישוט, מספריים  ציוד:

 ילד.  -מבוגר קטיף פרחים משותף  פעילות:

 .,  סידור פרחים אומנותיוהתלמיד מכינים במשותף המבוגר

 ליכריזיום(.המעדעדים  ומדם המכבים ) –הכנת  משותפת של זר פרחים  -באותו אופן

 ניתן לייבוש ע"י תליית הזר הפוך למשך שבוע ימים.

 (לחצו על הקישורית) שזירת פרחים הדגמה של - סרטון 

 

  

אגדות 
וסיפורי עצי 
צמחי ארץ 

  ישראל 

 להם אגדות עם. בקרבת החווה  או בקרבת בית הספר אשר נכתבו עצים וצמחים 

בסמוך את האגדה /צמח מקריא לתלמיד בוחר אגדה הקשורה לעץ המבוגר האדם 

 . לעץ/צמח

 )לחצו על הקישורית(  אגדות סיפורי עצי וצמחי ארץ ישראל

 

סריגה 
 משותפת

"סוודר" 
צבעוני  

 לעץ

 פעילות סריגה משותפת  -פעילות ארוכת טווח  

מכינים הם ויחד עם מסרגות לסרוג  יםהתלמיד הסבתות המבוגרות מלמדות את 

 חיפה( -)ראו תמונה מצורפת מגן כרמית עטיפה לגזע העץ.

 .מכל מיני צבעים, מסרגות ר: צמחומרים

 

http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.noal.org.il%2Fstatic%2Ffiles%2Fuploads%2Fu-53%2F1258968170.doc&ei=Teg1Uq7UHJDOswb3_YGwDw&usg=AFQjCNGDpei9jl_G2neZP55eJUvwAuVB7w
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.noal.org.il%2Fstatic%2Ffiles%2Fuploads%2Fu-53%2F1258968170.doc&ei=Teg1Uq7UHJDOswb3_YGwDw&usg=AFQjCNGDpei9jl_G2neZP55eJUvwAuVB7w
http://www.yetzira.com/scented-cushion.html
http://www.infogan.co.il/blogs/203-smellsack
http://www.infogan.co.il/blogs/203-smellsack
http://www.informa-tv.co.il/EmaApplicationServices/Informatv/BrowseItem/Informatv/Categories/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94/%D7%90%D7%99%D7%9A%20%D7%A9%D7%95%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%96%D7%A8%20%D7%A4%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D.ema
http://moreshet.co.il/kahana/SubCat.asp?kod_subject=1200&kod_subjectm=1217
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פעילות 
יצירה 

באמצעות 
 זרעים

 שלט לדלתאו  כתיבת שלט לבית ,הכנת יצירה אומנותית באמצעות זרעים

זרעים מכל מיני פירות בכל  מיני חומרים: לוח לשלט מקרטון, דבק פלסטיק, מכחול, 
 צבעים ובכל מיני גדלים.

על מורחים דבק  רחבים  עם קווי מתארהנבחרת מילה את הכותבים על הקרטון 

הקרטון מסביב למילה ובתוך המילה.                                                                                  

על קווי לשים זרעים בצבע שונה צעות פיזורם. מומלץ ומדביקים את הזרעים באמ

 של המילה בשלט.המתאר 

 

 במשותף   הכנת ראש דשא ראש דשא

גומיות,  צבעים, במבחר ם, נסורת,  גרבייאו מיכל מותאם חרס עציץ ציוד:ומרים וח

ריסים, כדורים צבעוניים לאף ,  עם צבעוניות עיניים זוג שפתיים מסול,, 7Dפרח מסול 

אקריליק, מכחול, נצנצבע  גוטרמן , צבעי דבק או  UHU דבק זרעי דשא, שקית נסורת

                                                                                           טוליפ. צבעי
 את להפוך הייבוש ולאחר  גוטרמן בדבק הגרב של אחד צד להדביק יש: אופן ההכנה

 של השני הקצה את גומייה  בעזרת דשא, ובנסורת, קשרו בזרעי הגרב, מלאו את הגרב

 קשירת וקשירתה, צרו דמות על ידי הנסורת עם הגרב מתיחת י"ע אוזן הגרב, צרו 

 שפתיים הדביקו את פרח, הצבעוני הכדור ואת הזזות את עיניים הדביקוהגומיות, 

 צבעו בצבעי טרקוטה או כלי מיכל אחר  חרס עציץ קחו  .נוזלי UHU  דבק י"ע

  וייבשו.  טוליפ בצבעי הדשא ראש בנצנצבע, וקשטו את  חכו לייבוש, עיטרו  אקריליק

 

הכרת 
צמחי 
 תבלין

הכנת 
מיצוי 

מצמחי 
 תבלין

 הפעילות:

 יקטפו צמחי תבלין. מבוגריםהתלמידים וה

 ימוללו ויריחו את צמחי התבלין.  

 יבינו את מקור הריח של צמחים אלו ואת הייחודיות שלהם.  

 להכרה וזיהוי צמחים אלו. משחק החושים

את הקשישים מפעילים את התלמידים במשחק החושים שמטרתו לזהות ולהכיר 

הם , במטפחת הםאת עיני יםמכס  יםרוי וחושים .  התלמידיתבלין בעזרת  גהצמחי 

 לזהות הצמח.  יםומנס להריח   מקבלים למשש

 התבלין. יפעילו ביחד מכשיר למיצוי השמן האתרי המצוי בצמח :מיצוי שמן אתרי

 מרשם ל פי השמן האתרי שזיקקו ישמש להכנת כריות ריח, בשמים ומשחות ע

 .והוראות

 )לחצו על הקישורית( כרות עם צמחי תבליןיה  

 )לחצו על הקישורית( הנחיות-מן אתרי שכיצד מכינים 

 

 

http://www.myfirsthomepage.co.il/hagim/tobi/gat_t2.htm
http://www.myfirsthomepage.co.il/hagim/tobi/gat_t2.htm
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/spiceIndex.asp
http://www.bayadaim.org.il/2011/10/%D7%94%D7%A4%D7%A7%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%96%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%9A/
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תרופות 
 סבתא

לאחר שזיהו והכירו את צמחי התבלין )בפעילות הקודמת(, יקטפו צמחי תבלין. ייבשו 

 אותם  וילמדו על הכנת תרופות טבעיות מצמחים אלו.

 מכירים. שהם סבתאה תרופות עללתלמידים  יספרו המבוגרים 

 לתרופות סבתא. יכתבו מתכונים משותפים  המבוגרים התלמידים עם 

מתכונים לשימוש ולהקלה כתרופות  ל פי תבלין מיובשים, ע הכנת שקיות מצמחי 
  סבתא טבעיות.

 לחצו על הקישורית() מתכונים לתרופות סבתא

 

הכנת 
 קרם ידיים

 הרפואיות של צמחי התבלין והשמן האתרי המצוי בהם.הסבר והבנת הסגולות 

התלמידים והקשישים ישתמשו בשמנים האתרים ובחומרים נוספים שירקחו ביחד 

 מתכון כתוב עם הוראות ברורות. ל פיעד להכנת המשחה. ע

עלי  כותש, לכתישה שקית, מזרק ,לערבוב מקל, בסיס קרם עם קופסאחומרים: 

 כותרת, גזה, תמצית בושם.

 אופן ההכנה: 

בתוך כתשו  (בעזרת המזרק)מ"ל  11עליכם לכתוש את עלי הכותרת עם  .1

 שקית פלסטיק עד שתקבל נוזל צבעוני

של המזרק מ"ל בעזרת  21וסיפו לכוס והסננו את הנוזל שקבלתם דרך הגזה  .2

 מים

 היטב ובסיס שתי טיפות מתמצית הבושם וערבבהלקרם  יפו הוס .7

בעזרת המזרק, תוך טפטוף איטי וערבוב  םמ"ל מהנוזל שהכנת 21 יפו הוס .4

 מתמיד

 דקות נוספות 5-3 המשיכו לערבב לאחר שהעברת את כל הנוזל ,  .5

 הקרם מוכן. .6

 

 

 

 

הכנת 
 בושם

כיריים  תהפעילות של הכנת בושם דורשת הערכות מוקדמת של החומרים ודורש

 . תולאחר ההכנלקרר  את הבושם לחימום, כמו כן יש 

 )לחצו על הקישורית( הכנת בושם

 

http://www.ezremedies4u.com/
http://www.ezremedies4u.com/
http://www.stips.co.il/singleask.asp?stipid=131680
http://www.stips.co.il/singleask.asp?stipid=131680
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הכנת 
ערוגה 

 משותפת 

הם מכינים את יחד ערוגה משותפת או אדנית משותפת, ב יםמקבל קשישותלמיד 

. לאורך כל הפעילות היוצרים ערוגה מראשיתה ועד לתוצרתו /או את האדניתהשטח

 התפתחות הצמחים. המתעד את אלבום משותף  מוצע לערוך מעקב וליצור 

 חומרים: אדנית, אדמה , קומפוסט, זרעים , מזלף

 )לחצו על הקישורית( הוראות להכנת ערוגה 

 

כתב 
 חידה

                                                                             משחק "מצא את המטמון"

כתב חידה אשר פתרונו מוביל אותם כרטיס עם קשישים, מקבלים התלמידים וה

וכך  לתחנה הבאה הבא  כרטיסאת  יםמוצאבקרבתו ל הצמח הם לצמח בחווה ושם 

 רטיס הקודם(החידה/הכ הלאה. )ההתקדמות בתחנות מותנית בפתרון

מעמיקים  ,דים עם חידות ושאלות בנושא הצומחמתמודהקשיש והתלמיד בדרך זו 

  .ולבסוף מוצאים מטמון המשמח לבב אנושאת הידע שלהם בתחום 

 קישורית(  )לחצו על הצמחים וציונות -כתב חידהל דוגמא

 

מהו  
פיתוח בר 

 קיימא

דיון 
בזוגות 

 ובמליאה

 

    סבתאלסבא/למשותפת לילד  דיון בקבוצות וכתיבת הצעות–פעילות משותפת 

 צפייה בסרטון המופיע בקישור הבא: 

 לחצו על הקישורית( ) האדם על העולםסרטון השפעת 

השנים האחרונות, החל מהמחצית השנייה של המאה העשרים, השתנו  151-ב

 המערכות האקולוגיות בקצב מהיר יותר מכל הידוע בהיסטוריה האנושית. כמעט כל

רס האדם שונו כתוצאה מה –הימיות והמימיות היבשתיות,  – המערכות האקולוגיות

        .משימושים הולכים וגוברים שעושה האדם בשטחי המערכות האקולוגיותו

 )אפשר לתת להם לכתוב את התשובות ואחר כך לנהל דיון( שאלות מנחות לזוגות

 .תנו דוגמאות )מהסרטון( להרס האקולוגי של מעשה ידי האדם 

 לדעתכם  מהו הפתרון ?  

 למי חשוב לשמור על משאבי כדור הארץ 

 הציעו הצעות כיצד למנוע שימוש יתר 

 חברו  סיסמא והמחיזו אותה במליאה 

התייחסות למושג : פיתוח בר קיימא )פיתוח הבודק כיצד ניתן להמשיך ולפתח את 

העולם בהווה ובעתיד, לרווחתנו ולרווחת הדורות הבאים, כך שלא נסב לו נזק בלתי 

זה יכול להתקיים לאורך זמן רב יותר, מכיוון שהוא אינו פוגע בבסיס  פיתוח הפיך. 

 המשאבים שהוא נשען עליהם.(

 .להנחות אותה היא מוצלחת מצליחים פעילות זו נעשתה מספר פעמים ואם  הערה: 

 

 

 

http://www.ecolution.co.il/?page_id=56
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.orianit.edu-negev.gov.il%2Fmoriahp%2Fcp%2Fhomepage%2FregFiles%2F%25D7%2597%25D7%2599%25D7%2593%25D7%2595%25D7%25AA%2520%2520%25D7%259C%25D7%2591%25D7%25A8%25D7%25A7%25D7%2590%25D7%2599%2520%25D7%25A9%25D7%2591%25D7%2598%2520%25D7%259C%25D7%2590%25D7%25AA%25D7%25A8%2520%25D7%25A2%25D7%2591.doc&ei=Ze41Uv3NNomItQb_nYGoDA&usg=AFQjCNG3SXDzESacjMbkhEShKU2y5WCCug
http://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU&list=UUpQLC-evmUAon9BBpcW4kYg
http://www.earthweb.tau.ac.il/?cmd=today
http://www.earthweb.tau.ac.il/?cmd=today
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בניית 
תיבות 

קינון 
 משותפות

       שרטוט מוכן .  ל  פיבונים במשותף תיבות קינון, ע והמבוגרים התלמידים 

             לבין תיבות לציפורי בר. "שבי"בין תיבות לציפורים ב להבחין לומדים יחד 

                                                       : לשם מה זקוקה הציפור לתיבה זו?דנים בשאלה

                                                                                      הסבר למשמעות תיבות הקינון .

 ,               ובפינת החי / בית הספר התקנתם ברחבי החווה ,צביעת תיבות הקינון

 אחר הציפורים המגיעות. מעקב ותצפית

 )לחצו על הקישורית( ינוןהנחיות ובניית תיבות ק

 

 

קריוקי 
שירי ארץ 

 ישראל

 

על   בין הקשישים לתלמידים.מומלצת כאחת הפעילויות לקירוב הלבבות פעילות זו 

                                  . יחד בפני כולםשיר מבעוד מועד אותו ישירו לבחור המבוגרים 

נלווה נבקש סיפור  ואם יש את הסיבות לבחירת השיר לילד תבקש לספר י מבוגר כל 

 . לספרו

 

סיפורי 
ארץ 

ישראל 
בצל 

 העצים

הכנת ו
פיתות 
 בטבון 

                                                                                         . לישראל פעילות חוץ בהם המבוגרים מספרים לתלמידים סיפורים על עלייתם

 תלמידים בצק להכנת פיתות בטאבון                                לאחר מכן הם מכינים עם ה

 למריחה.זעתר ,שמן זית ו)גבינה חמוצה( מומלץ להביא לבנה

 )לחצו על הקישורית(  הכנת פיתות על הטאבון

 

סלט 
משותף 
תוצרת 
מפירות 
החווה 

 החקלאית 

 –פי חמישה צבעים  לעהכרה בחשיבות אכילת פרות וירקות  ,פעילת משותפת

 .לבריאות האדםהמתייחסים 

 הצבעוניים. רות והירקותיהתזונתיים של הפקיום שיחה משותפת על ערכים 

 )לחצו על הקישורית(  סלט בחמישה צבעים

 

תמונת 
נוף 

 מצולמות 

+חידון 
מצא את 

 המקום

                            התלמידים גרים.בבית הספר או בישוב בו בחווה/בכל מיני אתרים להצטלם 

מבקשים מהם לצלם תמונות נייד. מכשירי  הלמבוגר וילד מצלמה או להשתמש בתת ל

                                                                                                  נוף, צמחים, עצים או פרחים.

                              ומציגים את התמונות בפני הכתה. מצגת  מעלים את התמונות על

 .התמונההסיבות לבחירת את המקום המצולם ו לזהות את על הקבוצות 

 

http://www.yardbirdsil.info/food/nesting/nest-box.htm
http://www.afternoon.co.il/?pageNumber=113
http://www.afternoon.co.il/?pageNumber=113
http://www.tapuz.co.il/blog/net/ViewEntry.aspx?entryId=2521573&skip=1
http://www.tapuz.co.il/blog/net/ViewEntry.aspx?entryId=2521573&skip=1
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מגע 
וליטוף 
בע"ח 

בפינת 
החי 

 בחווה

 פעילויות רבות. ותמזמנ בתי הספרפינות החי בחווה החקלאית/

בע"ח שונים כגון: ארנבונים, נחשים, ציפורים מוחתמות ולטאות )חרדון(. ליטוף  

                         בע"ח. של המגע וליטוף  באמצעות מרקמים השונים את ההמטרה לחוש 

 . בין הסבא/סבתא לילדיםנוצרת קרבה   באמצעות פעילות זו 

התנהגות בעלי החיים אותם ילטפו על ידי  הסבר על המבוגרים והתלמידים יקבלו 

 .בעלי החייםלמומחה 

 ,ללטף את בעלי החיים השוניםוההנחיות תינתן אפשרות  לאחר  ההסבר  

 .למזכרת לצלם אותם יחדיומומלץ 

 

 

משחק 
לזיהוי 
 בע"ח

הקשישים והתלמידים יושבים במעגל. במרכזו בע"ח בכלוב המכוסה בבד. התלמידים 

הקשישים או המורה,  ,המצוי בכלוב בעל החיים שואלים שאלות בכדי לזהות את 

  .  בעל החייםעד לזיהוי  עונים 

 

בניית 
בובות 
 בע"ח

 םמחומרי
 טבע מה

יערכו סיור בסביבה הקרובה ויאספו חומרים  מהטבע, כגון:  ים והקשיש יםהתלמיד

 אצטרובל, בלוטים, ענפים, זרעים...בעזרתם יבנו   בובות בע"ח.
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מטעמים 
בריאים 

מתוצרת 
  החווה

פרות או יביאו  ,יתנסו בקטיף היבול בחווה : בצל, גזר, צנונית ועוד המבוגר התלמיד ו

 בריאים.מהבית. ויכינו מטעמים וירקות 

 הכנת מתבל גבינה ובצל ירוק.  .1

  החווה שורש  מתוצרת טעימות .2

 נבטים.(  )אפשרי בשילוב צנוניות סלט הכנת .7

 הכנת סלט גזר. .4

 הערך התזונתי של הגזר והצנונית לגוף האדם.  –בנושא הבריאות  הסבר והרצאה 

 שורשים לאכילה.שורש מעובה ומשמעות ה הסבר מהו 

 .  הכנת לביבות מצמחי בר הגדלים בחווה  7 

 יזהו את החלמית ואת סלק הבר.  מבוגרהתלמיד וה

 מתכון. ל פי יקטפו אותם  ויכינו מהם פשטידה/ לביבות ע

  )לחצו על הקישורית( פשטידת סלק בר

 קריאת אגדה על החלמית ) האגדה קשורה למצור על ירושלים(  -לסיום

 )לחצו על הקישורית( אגדה על החלמית

 
 

 
 
 

 

 ומירקם שונה. פי צבע, גודל  לזיהוי ומיון זרעים שונים  על  ידי התלמיד והקשיש ע יםהזרע

 פטרוזיליה בעציץ אישי. זרעי זריעת 

 עד לקציר. של הפטרוזיליה מעקב ותצפית אחר הנביטה  וגדילה 

 הכנת מרק עדשים )של זרעים(.

  )לחצו על הקישורית( מתכון מרק עדשים

 

 הנבט

ונבט 
 חיטה

 .והנבטתה זריעה של חיטה .1

 עשב נבטיזרעו את  האדנית שבה על  תצפיתמעקב ועריכת מהו נבט?  .2

 . חיטהה

  נבט החיטה קציר של  .7

 . חיטה עשב מיץ ושתית הנבטים סחיטת .4

 התזונתי והסגולות הרפואיות  של מיץ מנבט חיטה. הערך הבנת .5

 יומיומי. הבשימוש נשתמש בנבט החיטה כיצד  .6

 )לחצו על הקישורית( הערך המזוני של החיטה וסגולות המרפא שלה
 

http://rachel-myfrinds.blogspot.co.il/2010/01/blog-post_17.html
http://rachel-myfrinds.blogspot.co.il/2010/01/blog-post_17.html
http://www.mesaper.co.il/?ID=02f4c3f7-30e3-4528-908c-8caa284450ed
http://www.mesaper.co.il/?ID=02f4c3f7-30e3-4528-908c-8caa284450ed
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4026154,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4026154,00.html
http://www.edugal.org.il/hokrim/library/ma109.htm
http://www.edugal.org.il/hokrim/library/ma109.htm
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 גיאופיטים

 
 
 
 

 ממושכתפעילות 

 גיאופיטים.הסבר והיכרות מהם 

 התבוננות בתצוגה של פקעות ובצלים  ממגוון צמחים. 

של מי הפקעות ויתאימו את השם לבקעת  לזהותוהתלמיד ינסו  מבוגר ה .1

 באמצעות כרטיסיות?

 .מינו פקעות ובצלים בערוגה משותפתוהתלמיד יט מבוגרה .2

, יצפו ויעקבו בביתם אחר יש יכינו עציץ אישי עם בצל נרקיסהתלמיד והקש .7

 ו מלאה.ההתפתחותו עד לפריחה 

  של פרחי האביב : הכלנית והנרקיס פריחההביקור חוזר בחווה בזמן ב

 המבוגרים והתלמידים יקטפו את הפרחים ויכינו ביחד זרים 

 והם יכירו .הבדל בין צמח בר לצמח מתורבת ה פעילות המסבירה את תתקיים גם 

 כלניתכדוגמת ה –פרחים מתורבתים לעומת פרחי בר 

 קריאת אגדה על הכלנית. -לסיום

 )לחצו על הקישורית( אגדה על הכלנית 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 תודות
המוצגות. לפעילויותמגוונות לכל מנהלי החוות ברחבי הארץ ששלחו הצעות  אני רוצה להודות   

 הערה
.בלבדמשמשות לפעילות חינוכית  מאתרי אינטרנט  התמונות שנלקחו  

 

http://www.tiuli.com/flower_info.asp?flower_id=15

