
הגן של שיר

ו בשבט הגיע"ט

3-4חוברת פעילות לגילאי 

–לתכנים נוספים 

הגן של שיר

https://www.facebook.com/groups/224940625366140


היכרות עם ספרות

ציירו לכל עץ מספר פירות לפי הספרה הכתובה ליד העץ

(אפשר גם להדביק מדבקות)

!בהצלחה. צבעו בהנאה

הגן של שיר
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מבוך

.עזרו לילד להגיע אל הצמח ולהשקות אותו

!בהצלחה

הגן של שיר



מעבר על קווקווים

.עזרו לילדים להביא את הציוד הנחוץ לשתילה

.צבעו בהנאה

!בהצלחה

הגן של שיר



ו בשבט"תפזורת ט

.  צבעו כל איור בצבע אחר

!בהצלחה
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ו בשבט"פאזל לט

.גזרו את החלקים

.אפשר להיעזר במספרים או לפי התמונה הקטנה–סדרו לפי הסדר 

!בהצלחה. הדביקו על דף לבן וצבעו בהנאה

הגן של שיר



בערוגת הגינה

.מתחו קו בין הארנבון לערוגה עם כמות הגזרים המתאימה לפי מספר הנקודות

!בהצלחה. צבעו בהנאה
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מטריצת כמויות

.גזרו את התמונות בריבועים המקווקווים. עברו לעמוד הבא

.הדביקו במקום המתאים לפי הכמות והציור

הגן של שיר

יש המשך בעמוד הבא 
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מטריצת כמויות

.גזרו את התמונות בריבועים המקווקווים. עברו לעמוד הבא

.הדביקו במקום המתאים לפי הכמות והציור

הגן של שיר



ו בשבט הגיע"ט

. ו בשבט"ט–צבעו או מלאו בפלסטלינה את המילים 

.צבעו בהנאה את הילדים
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פרחים בזוגות

.  אחרזוג פרחים בצבע צבעו כל 

!בהצלחה

הגן של שיר



קרדיטים
 a href="https://www.vecteezy.com/free-vector/tree">Tree Vectors by>-עצים אייקונים •

Vecteezy</a>

 a href="https://www.vecteezy.com/free-vector/tree-icon">Tree Icon Vectors by>-אביזרי גינון •
Vecteezy</a>

 a href="https://www.vecteezy.com/free-vector/basket">Basket Vectors by>-סלסילה •
Vecteezy</a>

 a href="https://www.vecteezy.com/free-vector/maze">Maze Vectors by>-מבוך צעירים •
Vecteezy</a>

 a href='https://www.freepik.com/vectors/school'>School vector created by>-מבוך בוגרים •
freepik - www.freepik.com</a>

 a href="https://www.vecteezy.com/free-vector/farmer">Farmer Vectors by>-ציוד שתילה •
Vecteezy</a>

 a href="https://www.vecteezy.com/free-vector/illustration">Illustration Vectors by>-ילד שותל •
Vecteezy</a>

 a href="https://www.vecteezy.com/free-vector/isolated">Isolated Vectors by>-ילדים שותלים •
Vecteezy</a>

 a href="https://www.vecteezy.com/free-vector/simple">Simple Vectors by>-ילד משקה •
Vecteezy</a>

 a href="https://www.vecteezy.com/free-vector/vector">Vector Vectors by>-גינון אובייקטים •
Vecteezy</a>

a href='https://www.freepik.com/vectors/food'>Food vector created by ibrandify>-סמלים גינון •
- www.freepik.com</a>

 a href='https://www.freepik.com/vectors/flower'>Flower vector created>-מתוקםגינון איורים •
by eightonesix - www.freepik.com</a>

 a href="https://www.vecteezy.com/free-vector/lawn-chair">Lawn Chair Vectors>-גינון סמלים •
by Vecteezy</a>

 a href="https://www.vecteezy.com/free-vector/gardening">Gardening Vectors>-גינון סמלים •
by Vecteezy</a>

 a href='https://www.freepik.com/vectors/flower'>Flower vector created by>-תמונה לפאזל •
pikisuperstar - www.freepik.com</a>

<a href="https://www.vecteezy.com/free-vector/carrot">Carrot Vectors by Vecteezy</a>-גזר •

 a href="https://www.vecteezy.com/free-vector/rabbit">Rabbit Vectors by>-ארנב •
Vecteezy</a>

 a href='https://www.freepik.com/vectors/flower'>Flower vector created by>-סמלים חקלאות •
freepik - www.freepik.com</a>

a href='https://www.freepik.com/vectors/nature'>Nature vector created by brgfx>-ציוד גינון • -
www.freepik.com</a>

 a href='https://www.freepik.com/vectors/flower'>Flower vector created by>-פרחים •
rawpixel.com - www.freepik.com</a>

 a href='https://www.freepik.com/vectors/flower'>Flower vector created by>-ילדים עם עלים •
pikisuperstar - www.freepik.com</a>

a href='https://www.freepik.com/vectors/people'>People vector created by brgfx>-רקע • -
www.freepik.com</a>

 a href='https://www.freepik.com/vectors/background'>Background vector created by>-2רקע•
coolvector - www.freepik.com</a>


