לקטנים :נשלוף כל סמל ונספר להם
את החידה כסיפור היוצר אווירה.
לבוגרים :נתשאל חידות לזיהוי
הסמלים המסמלים את החורף.

ויכלתפ

הוא אחד מארבע
עונות השנה .זו
העונה עם הימים
הקצרים ביותר
באזורים המרוחקים
מקו המשווה יורד
שלג בעונת החורף.
תאריך תחילת
החורף משתנה
בהתאם למקום
ולתרבות .על פי
המטאורולוגיה
המודרנית החורף
חל בחודשים
דצמבר ,ינואר
ופברואר בחצי
הכדור הצפוני
ובחודשים יוני ,יולי
ואוגוסט בחצי
הכדור הדרומי.

ספרו לילדים איך היא
נוצרה,מה הכי כיף בשלולית ? ומה
הכי אפשר לראות דרכה כשמביטים.
נוסיף גם את נושא ההחלקה והסיכון.
נכנה את הרוח בתארים
שובבה,ערה,נעימה.
נבקש מהילדים שיספרו איך מרגישים
שיש רוח ?
ומה קורה לבעלי החיים כשיש רוח
חזקה.
 שימו לב לשלבי הלבוש והכינו אותם לפי הסדר מראש. הסיפור מחולק לשתיים בחלק הראשון מפזרים ע"פ ההוראות דמוי גשם מלמעלה. בחלק השני מדובר בבגד בצבע שחור שמחובר לו כובע. ניתן להחליף כל פעם בגד או להדביק אחד על השני.נרקיס :לנרקיס יש  56מינים שונים .מינים שונים פורחים לאורך
כל השנה ,אך רבים מהם פורחים בסתיו מינים שונים פורחים
לאורך כל השנה ,אך רבים מהם פורחים בסתיו ובחורף
כלנית :לכלנית יש  021סוגים .בישראל אפשר למצוא אותה
מהצפון עד הנגב בעיקר מחודשים ינואר-מרץ .צבעה אדום לבן
וסגול אך הצבע הנפוץ ביותר הוא אדום.
פטריות :בקיץ שרויה הפטריה בתרדמה .עם בוא החורף היא
מתעוררת.
ברווזון – בעונת החורף הברווזונים לומדים לשחות..
זאב  -הפרווה של הזאבים מתעבה בחורף ומחממת אותם.
סנאי  -במשך כל השנה הסנאי אוגר מזון ומכין את עצמו לימות
החורף הקרים.

נשאל את הילדים על צורתם
של העננים,מה הם מכילים ?
מה צבעם ?
מה צורתה של הקשת ?
נדגיש את צבעי הקשת.
לבוגרים נספר על הקשת כסמל
לברית בין בני האדם לאלוהים.
ניתן להרחיב את הנושא
בפעילות מיוחדת על פירות הדר.
במערך על החורף נדבר רק על
הפרדסים עם עצי פרי ההדר.
נספר שפירות ההדר צומחים רק
בחורף.
נבקש מהם לתת דוגמאות לפירות
הדר.
איך נקלף ?
איזה פרי יותר קל לקלף ?

"כל עונות השנה"
נספר פה על הקיץ
שהולך ונעלם
מטריות ומגפיים
מוציאים מהמחסן

 .0האם חוויתם חוויה כפי שניתן לראות בכל
אייקון ? ספרו...
 .2מה איציק היה לובש ,לפי כל "אייקון" ?

עכשיו  -כבר לא
נלך לים
ונלבש כפפות
וסוודר חם
כי חורף
השמש נעלמת בחורף
הגשם מטפטף על העורף
חורף  -וקר
חורף  -צריך ללבוש
מעיל כל החורף
וגשם מטפטף על העורף
חורף  -וקר
כל הקיץ  -הסתובבנו
בין הרים ובין סלעים
וברכת רצנו טסנו
הו מה טוב ומה נעים…

בכל עונה בא לבקר אותנו אורח מיוחד.
האורח הזה נשאר איתנו רק עונה אחת ואז
מחליף אותו אורח אחר.
נציג לילדים את דמויות האורחים.
ונניח אותם על רצפת החדר.
נציג לילדים בכל פעם לוח עם עונה אחרת.
ונזמין ילד להתאים לעונה המוצגת את האורח
הנכון.

רעמים וברקים בליל חורף קר
לא נשמעים תמיד אותו הדבר
ברקים ורעמים
רעמים וברקים
לפעמים קרובים ולפעמים רחוקים.
רעמים וברקים בלילות הגשומים
את הברק רואים אבל את הרעם שומעים
יש רעמים שמאוד מפחידים
ויש כאלה שאור מאירים.

