פעילות 4
"כרטיסיות פעילות"

הנושא הנלמד ורוד\ ירוק
הנושא הנלמד :כתום \כחול

מצורף לערכה לוחות מוקטנים לפעילות
אישית או קבוצתית.
לא לשכוח לגזור הקוביות מהלוח ולהדביק עליהם "סקוטש".

לפני שמתחילים להפעיל את
המערך -יש לבצע היערכות
חד פעמית:

הנושא הנלמד :צהוב \סגול
מושגים בעברית :קשת\עננים\חורף\פירות הדר

הוראות ללוח מפעיל:

" פירות יער לחיות"
המדריך מספר לילדים על תמר :
תמר אוהבת לטייל ביער
ולהכניס ל "מחילות" של בעלי החיים
פירות-יער צבעוניים.
משימה:
 .1נפזר את פירות היער על הרצפה.
 .2נזמין ילדים לפי התור ונבקש מהם להכניס למחילה
פרות-יער ע"פ הצבעים שנגיד להם.
(הדביקו שקוטשים על הלוח ובגב הפריטים).

 גזור את הדמויות והפריטים ערוך להם התאמה ללוחע"י הדבקת סקוטשים.
פתיחה לפעילות:
 -1הזכירו בתחילת הפעילות את
המילים הנלמדות היום.
 -2ספרו לילדים על חשיבות
הצבעים בעולמנו וממה הם
מיוצרים ? (מפרחים).
 .3ערכו "שבוע צבעים" בגן
ע"פ התוכנית המצורפת.

"רכבת הצבעים"

פעילות מס' 2

לוח מפעיל" :לוטו צבעים".

הציגו לילדים את שלל הרכבות.
או בכל פעם רכבת אחרת.
הזמינו ילד ובקשו ממנו להצמיד ביצה לכל רכבת
ע"פ צבע הביצה שנוסעת בה.

פעילות זאת מיועדת לתרגול שמות הצבעים.
(ניתן להדביק בגב הפריטים סקוטש ולהציג את הלוחות באוויר
ולא על הרצפה).

מי יעזור לכל חיה למצוא את
חברתה שדומה לה בצבעה ?
אני מכיר את הצבעים
בצבעי הקשת ,
אני יכול להגיד את
שמם ,שיש לי חשק.

מדריך :ורוד הוא צבע
הילדים :הקשת
מ' :ירוק הוא צבע
הילדים:הקשת
כחול הוא צבע
הילדים:הקשת
כתום הוא צבע
הילדים:הקשת
מדריך :צהוב הוא צבע
הילדים:הקשת
ועכשיו ילד אחר יגיד
והילדים יענו...

המשימה:
.1נחלק לכל זוג ילדים לוח.
.2נניח את שלל הכרטיסיות במרכז
המפגש מופנים כלפי מעלה( .חשופים)
 .3נזמין ילדים לפי התור ונבקש לסובב
את מחוג השעון,
 4על הילד להתאים בן זוג ללוח שלו ע"פ
מחוג השעון.

שיר משחק
"שיר המברשות"
נחלק לכל ילד "מברשת צבע"
בכל פעם שהגננת תכריז
מי צובע עכשיו ?
הילד יקום ויצבע ע"פ השיר.
זה שיר על צבעים ,
צבעים שאתם רואים את כולם מסביב.
כל שעליכם לעשות הוא לצבוע לפי מה
שאומרים.
אדום – צובעים בעמידה
ירוק -צובעים בישיבה
כחול -צובעים בקפיצה
כתום -צובעים בשכיבה

זה שיר על צבעים ,
צבעים שאתם רואים את כולם מסביב.
כל שעליכם לעשות הוא לצבוע לפי מה
שאומרים.
סגול – צובעים בעמידה
צהוב  -צובעים בישיבה
חום -צובעים בקפיצה
ורוד -צובעים בשכיבה

