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 טו בשבט בגן חב"ד 

 וכנית מיוחדת לימי הסגרת

 'תשפ"א שנה"ל ה

 גננת יקרה, 

 נעשהותהליך הלמידה רחוקות מהילדים כאשר אנו לנות בשבוע זה, נציין את ראש השנה לאי

, זוהי גם הזדמנות לשתף  את המשפחה יה השונים. יחד עם זאתעל גוונאמצעות הלמידה מרחוק ב

 לכל השותפים בצפייה... , מושגים וערכים חדשים זמן מידעולת ומיוחדת כולה בלמידה חוויתי

לאים מתוך ט. אנו מזמינים אותך להשתמש בחומרים הנפקראת טו בשבלפנייך תוכנית מיוחדת ל

 סיית היעד בגנך ולגיל הילדים. אוכלומה לשיקול דעת מקצועי בהתא

 עילות: מטרות הפ

 מהות היום הילדים יכירו את •

 ישראל.  ה ארץנשתבחשפו לשבעת המינים בהם חהילדים י •

 ינים. עת המשונות של פירות שברכות ההילדים יכירו את הב •

 והמצוות שניתן לקיים בשבעת המינים. הילדים יפרטו את השימושים  •

 ירו תודה לה' על הבריאה הנפלאה והפירות המשובחים.הילדים יכ •

 

 פתיחה לשיחה בזום

 ... היום יום הולדת... ל"... שיר יום ההולדת... "חג לו שמח וזר לו פורחמיע את נש

 מישהו יודע? ש יום הולדת היום? ונשאל: למי י

ת של האילן. היום אין יום הולדת לאף אחד נעודד שיח עם הילדים על משמעות יום ההולד

 עץ גדול(.תמונת ת על .. )נניח כתר יום הולדהונמהילדים בגן. היום יש יום הולדת אחר וש

 השנה של האילנות. ראש  –האילנות הוא החג של היום  לעץ. – יום הולדת לאילן נכון... היום יש

 לן?אש השנה לאימה הכוונה ר

נתאר את תהליך צמיחת העץ עד עתה. במהלך כל החורף הגשם השקה את העץ. לאט לאט העץ 

 צמיח העץ? יח... מה מץ מתחיל להצמגדל וכעת... הע

 ולאחר מכן יתחיל העץ להצמיח גם פירות .  פרחים מיוחדיםבתחילה העץ מצמיח פרחים. לכל עץ 

 –עץ השקד ו זהיח פרחים... הם יודעים מהו העץ הראשון שמתחיל להצמאת הילדים האם  שאלנ

 ה. השקדי



יה לפרוח בפרחים ... בו העצים ערומים מעלים ופרחים. מתחיל עץ השקדקרלאחר חורף ארוך ו

 ת. ומיד לאחר מכן צצים גם הפירו יםלבנים ויפ

 אילנות?וג יום הולדת לצריך לחגדוע מ

. אנחנו רבעהעץ בן אכאשר  – צווה אותנו לאכול מפירות העץ רק לאחר ארבע שניםהתורה מ

 יעית. את השנים עד שמגיעים לשנה הרב"ו בשבט סופרים מט

 נות השונים. שמצמיחים האילם לאיודיה לה' על הפירות הנפנעודד שיח ה

 כמובן לעשר(.לפני שאוכלים מהפירות צריך )

 חשהסיפור בהמ

 לן. ב"בית של שבעה מינים" מאת כיסופית ק נאזין יחד לסיפור  •

פירות  – פירות המיוחדים המוזכריםנפרט מהם הלסיפור וניצור שיח בעקבות האזנה  •

 שיש לנו בארץ ישראל. וטובים דים . אלו שבעה פירות מיוחשבעת המינים

ת שמקיימים בו , המצוותושמו, מקור גידולו, ברכ - בעת המינים שנציג כל מין מ •

 שבו. והשימושים השונים 

 ותר משבעת המינים.האם יש בביתם פרי אחד או ילילדים לגשת למטבח ולבדוק נציע  •

ם. כך למשל כיצד משתמשים בו בביתתאר נאפשר להם להציג את הפירות השונים ול

 המופק מזיתים וכד'.  - מן זית הילדים יציגו ש

 "אופן המתקבל". את הנושא ברחיב נ – נתאר כיצד יראו הפירות השונים בזמן הגאולה •

 

 

 לשוניתהעשרה 

 ום שמותיהם של שבעת המינים ודרך הקצירה שלהם. בשייב את אוצר המילים רחנ

 קוצרים –חיטה ושעורה 

 בוצרים –גפן 

 אורים –תאנה 

 קוטפים -רימון  

 מוסקים –זית 

 גודדים –תמר 

 

 

 



 

 י הברכה הנכונה?מה

 שבעת המינים. כל אחד מעודד את הילדים לומר מהי הברכה הראשונה של נ

 והפירות המשובחים. נסכם בהודיה לה' על הארץ הנפלאה 

 דה ה' הטובתודה תו

 לרוב. בחים משו על פירות

 תודה תודה ה' הטוב

 ילנות טובים על א

 נפלאיםלים על מאכ

 שעוזרים לנו הילדים 

 ולאגור כחלגדול 

 !לקיים מעשים טובים 

 

 הצעה ליצירה 

 רי המתאים.ובכל קומה ידביקו את הפאת בניין שבעת המינים ילדים יצרו ה

 

 בהצלחה רבה !

 


