
 חושיוהנושא: אני 
 

 

החושים מעבירים לנו מידע מהעולם סביבנו באמצעותו אנחנו יכולים לנוע ולפעול בעולם ולהזהר 

מסכנותיו. אנחנו מסננים, מקודדים, ממיינים ומאחסנים את המידע הזה ומפרשים אותו מבחינה רגשית: 

 וגורמים אי נוחות.האם המגעף הטעם, הרעש והריח נעימים ונוחים לנו או שהם מגרים 

הפרשנות הזאת חשובה ביותר כדי להניע אותנו לפעולה שכן אנחנו נסכים לפעול בעולם שנעים לנו 

לשהות בו. המנעד התחושתי שמוצע לילדים צעירים בשנים האחרונות הוא מאוד צר: הכל חמים, רך 

שנתפסים כלא נוחים  ונעים. אולם ילדים צעירים חייבים ללמוד כיצד להתמודד ולפרש גם גירויים

ונעימים ולהתמודד איתם ולכן זהו נושא חשוב ביותר והשימוש בחושים למטרת חקר העולם ילווה את 

הפעילות הגנית לאורך כל השנה.  אנו בשאיפה תמידית לאפשר לילדנו לחקור את העולם הן באמצעות 

ללמידה בגיל הרך מכתיבות  חוויות והן באופן מודע ושיטתי. תפיסת החקר והלמידה הפעילה כמותיות

חלק מהנושאים בהם נעסוק בחקר באופן ישיר במגע עם חומרים שונים: אבקתיים, ספוגיים, דבקיים, 

 אבנים, אדמה, מים, נייר, עץ ועוד.

 

 

 דגשים רעיוניים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נעודד את הילדים לגלות סקרנות, לרצות לגעת ולהזהר במידת הצורך ללא חשש או פחד מהעולם  ▪

 וממה שהוא מציע לנו.

 

 

 

 דגשים ערכיים

 והתנהגותיים

 

 

 

 

 

 נזהה, נשיים ונמיין חומרים ונכיר את תכונותיהם השונות דרך חמשת החושים. ▪
נבדוק עם הילדים את מידת "הנעימות" או אי הנעימות של הגירויים. ישנם ילדים שזקוקים  ▪

 ידיים, בצק, חימר, מים ועוד.לחשיפה איטית על מנת להתקרב לחלק מהגירויים כמו צבעי 
 נכיר את איברי החישה השונים ואת תפקידיהם. ▪
 (2דיקלומים )נספח  ▪
 

 

 

 

 

 הזמנה לשיח בבית ובגן

 

 

 

 

 

 

 

איברי החישה באמצעות מפת חישה או  5נתרגל חקר של גופים )עצמים( באופן שיטתי דרך  ▪

 דגלונים )ראו נספח(
התחושות שעולות מסוגי מגע ואחיזה שונים: ליטוף, נתנסה במגעים שונים בחומרים ונבדוק את  ▪

-אחידה בקצועת האצבעות, איגרוף... מתוך התחושות שעולות נדון במושגים כמו קל וכבד, רך

 מחוספס ועוד.-נוקשה,חלק
 נכין ספר מגע לפעוטות. על כל דף קרטון עבה נדביק סוגים שונים של מרקמים. ▪
 וניתן לילדים להריח ולנסות לנחש מהו הריח.נכין סוגי ריח שונים בבקבוקים קטנים  ▪
 נכין טעימות שונות שכוללות ארבע טעמים: מתוק, מלוח, חמוץ ומר. ▪
נשתמש בחומרים שונים להבעה )את חלקם הגדול ניתן למצוא במטבח: דבק מקמח ומים, דייסות  ▪

לדים לשחק לתינוקות, ג'לי בטעמים שונים ועוד. שימו את החומר על מגש פלסטיק גדול, תנו לי

 וצפו בהם(
 ברשת, בעיקר בפינטרסט יש "ים" של רעיונות להתנסויות סנסוריות, כולן מבורכות. ▪

אל תחסכו מהילדים )בהתאמה לגיל( לזחול על משטח פחות נעים או על רצפה קרה, ללכת ללא  -הצעה

 להתמודד. נעליים, להתלכלך ועוד. כל אלה מרחיבים את המנעד התחושתי ואת המיומנויות של הילד

  

 

הזמנה לפעילות בבית 

 ובגן
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 מירי צללזון -מעשה בחמישה חושים – 2נספח 

ָָיםיָ ינָ גָעָ זּוָשָלוָ יָיָ נָ דָ 

ָָל!וָ ּכל,ָהָ וָ ּכתָהָ אוָ רוָ שָ 

ָָיםיָ נָ זָ גָאוָ זּוָשָלוָ יָיָ נָ דָ 

ָָל.קוָ -שחָ לָרָ תָּכָ עוָ מָ שוָ שָ 

ָ

ָת,ָעוָ בָ צָ רָאָ שָ עָ ָשָלוָ יָ 

ָָת,עוָ גָ רָנוָ בָ לָדָ כָ בָ שָ 

ָָששָ מָ ןָלָ תָהָ בוָ הָ אוָ 

ָָש!יָ הָשָ מָ 

ָ

ָָק,תוָ ףָמָ יַָאנָ דָ שָלָ יָ 

ָ,ָקחוָ רָ מָ ָיחָ ר ָמָ שָ 

ָָים,בָ תָטוָ יחוָ רָרָ יקָ עָ בָ 

ָָים...קָ תָ מָ מָ תָּוגוָ עּוָמוָ ּכָ 

ָ

ָָםדוָ ן,ָָאטָ הָקָ פָ ָשָלוָ יָ 

ָים,יָ ינָ םָשָ גָ ןָוָ שוָ לָ וָ 

ָָםעוָ טָ רָלָ שָ פָ ןָאָ הָ בָ שָ 

ָָים,יָ תָ שָ ָהָאוָ יָ ר ָּכָ סּוָהיזָ אָ 

ָ–ןָיָדָ נָ אָדָ הָהּוזָ יָּכָ ּכָ 

ָָן!קָ קָ לָ ןָוָ לָ לָ זָ 

ָ

ָָתחָ לָ צָ לָהָ יד,ָעָ גָ ם,ָנָ אָ 

ָָת,חָ נָ הָמּוגָ תָעּויכָ תָ חָ 

ָָת,יטוָ בָ יםָמָ יָ ינָ עָ הָ 

ָָתאוָ רוָ ןָוָ תָהָ לוָ ּכָ תָ סָ מָ 

ָָת:יעוָ דָ יָמוָ נָ דָ לָ ּו

ָ

ָָת,חָ לָ צָ לָהָ ם,ָעָ שָ ָי!נָ "דָ 

ָָת,חָ נָ מּוהָגָ תָעּויכָ תָ חָ 

ָָה,לָ דוָ אתָגָ זָ יתָּכָ אָ ר ָיאָנָ הָ 

ָ,ָהלָ גּועָ וָ הָמָ חּווָ 

ָָן,בָ םָלָ רָ קָ הָבָ חָ רּומָ 

ָָָן!"בָ דָ בָ דּוָָ–הָלָ עָ מָ לָ ּו

 

ָָָןיָדָ נָ לָדָ ףָשָ ַאזָהָ ָאָ

ָָ,חָ תָ וָ אָפיםָהּויָ ירָ חָ נָ 

ָָ:חָ רָ חָ רָ ,ָמָ יחָ ר ָמָ ּו

הָיזָ ...ָאָ יחָ רָ ָהיזָ אָ 

ָָָ..!יחָ רָ 

ָָ:יעָ דָ אָמוָ יָהּונָ דָ לָ ּו

ָ

ָָדחָ יּומָ ָיחָ אןָרָ שָּכָ "יָ 

ה...ָגָ לָעּושָ 

ָָד!לָ קוָ שוָ מָ 

אָםָֹלי,ָאָ לָ אּווָ 

ָים,ָזָ גָ ַא

...ָ יחָ םָרָ שָגָ יָ 

ָָים,זָ גוָ אָ 

ָָן,בָ מּו...ָּכָ וָ ָילָ...נָ םָוָ גָ 

ָָ"ן!בָ דָ בָ לָדּולָשָ קָ ָיחָ רָ 

ָ

אתָזָ ָאּוםָרָ אָ 

ָָים,יָ ינָ עָ הָ 

ָָים,יָ ירָ חָ נָ הָ ָיחּור ָהָ וָ 

יָרָרּוזָבָ ָא נ  ד  ָ:ָןדָ ל 

לָהָעָ גָ שָעּויָ 

ָָן!חָ לָ שּוהָ 

ָ
ָָב,יטָ יןָהָ בָ אתָמָ יָזָ נָ דָ 

ָָב:שָ חוָ אָוָ בָהּושָ חוָ וָ 

זָה,ָָאגָ םָעּו"אָ 

ָָאיודָ וָ בָ 

ָאי!..ָדָ הָּכָ תָ לָאוָ כוָ אָ לָ 

םָהָאָ יָ הָ הָיָ לָמָ בָ אָ 

ָָאימָ אָ 

עָתָ פָ סָלָ נָ יּכָ תָ 

ָ"ָה?ימָ נָ פָ 

ָ
ָָ

ָ

ָָים,יָ נָ זָ אוָ זָהָ תָָאיבוָ שָ קָ מָ 

ָָס!טָהָ קָ ן:ָשָ תָהָ עוָ מָ שוָ וָ 

ָס...נָ כָ נָ ָינוָ דָאָ חָ ףָאָ ַא

ָָעדָ אָיָ ישָֹלך,ָאָ םָּכָ ,ָאָ נּו

ָה..!גָ עּותָהָ לָאָ כָ יָָאמָ 

ָ

ָָיםיָ תָ שָ תָּוחָ ןַָאיָדָ נָ דָ 

ָָים:יָ לָ גָ רָ לָהָ והָעָ וָ צָ מָ 

ָָאן,ּכָ מָ ָכּותָלָ ירּוהָ זָ "בָ 

ָָן!ָ"חָ לָ שּולָהָ אָ ָמּודָ קָ תָ הָ 

ָ
ָ!ָָפ!ָהוָ פ!ָהוָ פהוָ 

ָָ!..אןהָּכָ הָזָ נָ הָ 

ָָן!חָ לָ שּולָהָ רָעָ בָ יָּכָ נָ דָ 

ָָתעוָ בָ צָ אָ ָחָ לָ אָשוָ הּו

ָָה...גָ עּובָ ָעָ קָ תוָ וָ 

ָָד...ָ"אוָ הָמָ ּכָ הָרָ גָ עּו"הָ 

ָת,עוָ בָ צָ אָ תָהָ יעוָ דָ מוָ 

ָָת...רָ רָ וָ פתָ יא,ָמָ הָהָ ימָ עָ "נָ 

ָָָ" ת..!רָ דָ הָ יאָנָ איָהָ ודָ וָ בָ 

ָ

ָ

ָָן,דָ ָבָלוָ שָ ך,"ָחוָ םָּכָ ,ָאָ "נּו

תָצָ םָקָ יקָאָ זָ יָ אָֹל
ָם..."עָ טָ אָ 
ָָחתָ פָ ןָנָ לָדָ הָשָ פָ זָהָ ָא

ָָתחָ לָ ש ָהָנָ דָ רּוןָוָ שוָ לָ וָ 

ָָםעוָ טָ לָ תָוָ צָ קָקָ קָ לָ לָ 

ָָת...חָ לָ צָ הָ ָלשָעָ יָ הָשָ מָ 

יָנָ דָ לָ ּוָןשוָ לָ תָהָ קָ קָ לָ מָ 

ָָה:יעָ דָ מוָ 

ָָן...בוָ יָאיָתָ הָלָ שָ הָעוָ "זָ 

 ָָה..!גָ לָעּוקָשָ תָ הָמוָ יזָ אָ 

ָָעָ לָ וָ רָבהָ ישָמָ יָחָ נָ דָ 

ָָת,ָחָ לָ צָ ןָהָ רָמָ ירּולָפָ ּכָ 

ָָעָ מָ אָשוָ עָהּותָ פָ ךָלָ ַא

ָָת...חָ תָ פָ נָ תָשָ לָ שָדָ חָ רָ 

ָָה?ימָ נָ תָפָ סָ נָ כָ יָנָ מָ ,ָּונּו

יָהָ ם:ָזוָ תָ ש ָיחָ ן,ָנָ ּכָ 

ָָא!ימָ אָ 

ָָן!יָדָ נָ ת:ָ"דָ סָ עָ וָ יאָּכהָ 

ָָ"ָ?ןלָ לָ זָ ָ,יתָ ש ָהָעָ מָ 

ָָי...נָ אָאָ הָֹלת...ָזָ מָ אָ "בָ 

ָָל!ָ"לָ כָ םָבָ שָ יָָאנָ אָאָ ֹל

ָ,ָןיָדָ נָ דָ ָקָלוָ דָ טָ צָ מָ 

ָָל,בָ לָ בּותָמָ צָ ךָקָ יּוחָ בָ 

ָיםיָ ינָ עָ הָ ףָוָ ַאהָהָ "זָ 

ָים,ָיָ נָ זָ אוָ הָ 

ָָיםיָ דָ יָ הָ 

ָָן...שוָ לָ הָ הָוָ פָ הָ וָ 

ָָם,קָהָ ם,ָרָ הָ 

   ָ– הגָ עּותָהָ אָ 
ָן!ָ"בוָ יָאתָ לָ ָלּולָ זָ 

ָ 

 


