חורף
מטרות:

 .1הכרת תכונות עונת ההחורף כחלק ממחזוריות גלגל עונות השנה.
 .2הכרת מאפייני העונה :מזג האוויר; בגדי חורף; צמחי חורף; בע"ח בחורף; ומאכלי חורף.
 .3הכרת תופעות ומושגים הקשורים לעונה :סוגי עננים ותכונותיהם ,סוגי משקעים ,מחזור המים ,היווצרות שלוליות  /בוץ.
 .4התנסות בפעילויות בסביבה הקרובה להמחשת תופעות הטבע העיקריות המאפיינות את עונת החורף.
 .5פיתוח כשרים לשוניים ויכולת ההבעה המילולית באמצעות עונת החורף.
 .6העלאת רגשות ותחושות הקשורים לעונת החורף.
שפה וקוגניציה

רמה
גבוהה

* פיתוח אוצר מילים:
ענן גשם ,סערה ,רוח,
גשם ,ברד ,שלג,
ברק ,רעם ,שלולית,
מעיל ,מטריה ,כובע,
צעיף ,כפפות ,מגפיים,
טיפה ,ענן שכבות.
* הכרת סוגי ענים ,אופן
היוצרותם והדגמת
מחזור המים:
נוצה ,שכבות ,כבשה.
 -התאדות המים

חשבון

* תפיסת כמות
באמצעות
שימוש במאפייני
החורף.
* התאמת כמות
למספר.

מוטוריקה
מוטוריקה
עדינה
גסה ותנועה
וסנסומוטורי
במרחב
* תנועה במרחב
בין השלוליות
וכשהמוסיקה
נפסקת קפיצה
לתוך השלוליות

* תפוס כמות של
מטריות  /עננים.

* תנועה במרחב
עם מטריה
והתייחסות
למרחב האישי.

* התאמה חד חד
ערכית לפי ילד-

* הלבשת
והפשטת בגדים.

* שימוש
במיומנויות
מוטוריות גזירה,
הדבקה ,צביעה,
מילוי שטח,
התנסות
בחומרים להכנת
היצירות הבאות:
* דגמי מטריה
ועננים  -גזירתם
וצביעתם.
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חברתי
ורגשי
* דיון ברגש
הפחד מרעמים
וברקים.
* קפיצה משותפת
בשלוליות.
* הליכה משותפת
תחת מטריה.
* המחזת הסיפור
המטריה
הגדולה של אבא

אוריינות

קריאה

* חשיפה למילים
הקשורות לחורף

* זיהוי וקריאת
מילים
קשורות
לחורף.

* התאמת מילה
לתמונה.
* כתיבת סיפור
על פי מדרש
תמונה.
* כתיבת ברכת
הגשם.

* קריאת סיפור
קצר בנושא
החורף
* פיתוח
מיומנויות של
הבנת הנקרא
מתוך

תפיסות

תפיסה חזותית
* מציאת הבדלים
דקים.
* משחק זכרון עם
מאפייני העונה.
* זיהוי מאפייני
העונה בדמות
ורקע
* סידור ברצף של
מאפייני החורף.

 עלייתם לשמים לכידת האדיםבאמצעות העננים-
 קירור האויר ע"י הרוח גשם* עריכת ניסוי להמחשת
היווצרות טיפות גשם
* פתרון בעיות:
 כשקר צריך.... מה יקרה במידה ולאירד גשם?
 אני רוצה להכנסלשלולית מה עלי
לעשות ע"מ שלא
ארטב ?

רמה
גבוהה

* מודעות פונולוגית
חריזה – מטריה פטריה,
מרק ברק ,ענן גנן.
צליל פותח (גשם – ג)
וסוגר (ברק – ק).
* סידור ותאור של תמונות
ברצף:
 היווצרות ענני גשם, כובע עף ברוח. ילדים בורחים מהגשם.* מילים נרדפות:
גשם-מטר ,רטוב-לח.
*חידות:
יש לי משהו שחובשים.
כשאני יורד המטריה
נפתחת.

מטריה ,ילד-
כובע ,ילד
ומגפים מפוזרים
לא בזוגות.
* השלמת כמות
ל :11-לכל ענן
השלם טיפות כך
שיתקבל 11
טיפות בסה"כ.
* תרגילים <>=
* קפיצות
בשלולית ע"פ
כרטיסת מספר.
* קפיצות בין
שלוליות ע"פ
מספרים זוגיים
ואי זוגיים  /רצף
מספרים  /גדול
קטן מ...

* ריקוד עם
מטריה סגורה /
פתוחה.
* קפיצה משלולית
אחת לשניה תוך
הרחקה
הדרגתית של
המרחק ביניהן.

* מישוש מרקמים
שונים של בדים
והכנת בגדי
חורף לדמויות.

* עריכת הקבלה
בין שמים
קודרים ומצב
רוח קודר.

* הכנת מתכונים
מרק ירקות,
שוקו חם ,תה.

* פעילות בנושא
"מתחת
לשמיכה".

* יצירת תמונה
מפלסטלינה /
קרעי נייר  /צבעי
גואש.
* יצירה באמצעות
טיפטוף קל
של צבעי
ידיים  /מים.

* כתיבת מתכונים
כמו מתכון למרק
ירקות.

הסיפור.

* הצגת מספר
מאפיינים של חורף
הסתרה של אחד
מהם וגילויו.
* השלמת החסר
במאפייני העונה.
* השלמת חלקי
תמונה של
חורף.
* השלמת ציור
של חציו השני.
* השלמת מה
חסר בתמונה
באמצעות ציור
לפי הסיטואציה.

תפיסה שמיעתית
* אבחנה במיקום
הרעם על-פי
המרחק.

* ספירת זמן
המרחק בין
הברק לרעם.
ככל שמספיקים
לספור יותר
סימן שהרעם
רחוק ולהפך.

* משחק זכרון
טלפון שבור.
* זיהוי קולות של
סוגי ממטרים,
מטיפטוף ועד
סערה.

* ספירה לאחור
(שיר " 5טיפות"
מתוך – בתוך ענן
של מים)

* סידור של פריטים
ברצף על פי הוראה.
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* מיון מאפייני העונה לפי
קריטריונים (קטגוריה,
צבע ,גודל).

* התאמה חד-חד
ערכית – לכל
ילד מטריה,
צעיף ,שלולית.

* זיהוי חפץ יוצא דופן.
* הכרת פעלים:
להתלבש ,לחבוש,לנעול,
לפתוח ,לסגור ,לקפוץ,
להרטב ,מטפטף.
* יחיד רבים :טיפה טיפות
מטריה מטריות ,שלולית
שלוליות.

רמה
נמוכה

* זיהוי ושיום המאפיינים:
ענן ,גשם ,ברק ,מעיל,
מטריה ,מגפיים.

* סידור עננים לפי
גודל.
* הכרת המושג
מעט הרבה
באמצעות
מאפייני
העונה.
* תפיסת כמות
עד  3של
כובעים ,ברקים,
טיפות.

* תיאור מדרשי תמונה
הקשורים במאפייני
העונה.

* התאמת כמות
למספר .

* מיון הפריטים לקבוצות:
בגדים ,צמחים ,גרמי
שמיים ,מאכלים.

* ארוך וקצר –
סידור הצעיפים
לפי אורך.

* סידור תמונות ברצף:
פתיחת מטריה ,לבישת
בגדים.

* הטלת קוביה
וקפיצה בתוך
השלולית לפי
המספר.

* הקניית מושגים
פתוח –סגור (מטריה)
קר-חם ,ארוך וקצר(בגד)
רטוב-יבש (אדמה/
בגדים)

* פעולת פתיחת
מטריה וסגירתה

* שימוש
במיומנויות
מוטוריות:
גזירה ,הדבקה,
צביעה ,מילוי
שטח ביצירות
הבאות:

* הסתובבות
סביב שלוליות /
מטריות
וכשהמוזיקה
מפסיקה קופצים
לתוך השלולית
נכנסים מתחת
למטריה.

* בניית איש שלג.

* לבישת מספר
שכבות בגדים.

* הכנת מובייל של
טיפות גשם.

* קפיצה משלולית
לשלולית.

* צביעה של
תמונה עם
מאפייני העונה.

* תנועה במרחב
של ריקוד גשם.
* סיור בסביבה
ואיתור שלוליות,
קפיצה לתוכן
ולהיפך –
להימנע מלהכנס
לתוכן.

* המחזת סיפור
המטריה
הגדולה של
אבא.

* חשיפה למילים
הנלוות לתמונה
או לאובייקט
הקשור לעונה.

* הצעות
להתמודדות
מפחד הרעם.

* הקראת סיפור
תוך חשיפת
הילדים למאפייני
הספר (כריכה,
דפים וכו').

* הכנת עננים.

* הכנת מקל
גשם -קופסא
המכילה שעועית
והתייחסות
לעוצמות הגשם.
* גזירת בגדים /
בדים להלבשת
דמות.

*  – ADLפעולת
הלבוש – ללבוש
מעיל ,לחבוש
כובע ,לנעול
מגפיים.

* שיתוף חבר
תחת מטריה.
* משחקי קוקו –
מי מסתתר
מתחת
למטריה?

* משחק זכרון של
מאפייני העונה
כאשר מתחת
לכל תמונה
קיימת מילה
והזוג הוא
המילה.

תפיסה חזותית
* הצגת מספר
מאפיינים של חורף
הסתרה של אחד
מהם וגילויו.
* משחק זכרון עם
מאפייני העונה.
* מה במשבצת
התאמה של צבע
למאפיין.
* בניית רצף חזותי
לפי גדלים שונים /
צבעים  /מאפייני
עונה.
* בלבול הסדר של
החפצים ועל הילד
לסדר לפי הסדר
שנקבע מראש.
* אבסורדים מה לא
שייך  /הגיוני.

תפיסה שמיעתית
* זיהוי קולות של
גשם ,רעמים.
* סידור לפי רצף
שנאמר.
* חזרה אחר מקצב
של טיפות גשם.
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סיפורים:
מגפיים  /מרים רות
המטרייה הגדולה של אבא  /לוין קיפניס
שדה של מטריות  /נעמי בן גור
שלולי /מירה מאיר
פטריה מטריה  /יעל בן ברוך
המעיל של סבתא  /מרים רות
מעשה בענן קטן  /צביה וילנסקי
עמוס והנחליאלי  /מתוך חוברת שמ"ע
עננים בשמים /מתוך חוברת שמ"ע
הנרקיס מלך הביצה  /מתוך חוברת שמ"ע
הענן והטיפות  /מתוך חוברת שמ"ע
חוטים של גשם  /אהוד מנור

שירים ודיקלומים:
"גשם ,גשם משמיים"...
"בואו בואו עננים"...
"ילדה אחת ומטרייה אחת"...
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