
 יוזמת האנרגיה הטובה ופרויקט יער האקלים מציגים:

  פעילויות בנושא עצים (לא רק לט"ו בשבט!)

 

 1. משחקי ריצה וחוץ

 • תופסת חבק עץ

 • תופסת גובה עצים

 • תופסת שמות עצים

 2. פעילויות יצירה

 •תדפיס עלים

 •מנדלת עצים כיתתית

 •מובייל מחלקי עצים

 •פורטרט מחומרי עצים

 3. מערכי פעילות כיתתיים

 •אמץ עץ + הכנת מגדיר עצים כיתתי

 •כי האדם עץ השדה – פעילויות בעקבות השיר

 •פעילות חידונים ותחרויות בנושא עצים

 

 בעולם ובישראל הולכת וגוברת המודעות לחשיבותם של העצים, במיוחד באזור העירוני. למרות זאת,

 רובנו חולפים על פניהם מדי יום מבלי להבחין בהם ממש ולהבין את גודל חשיבותם לחיינו ואת
 האחריות המוטלת עלינו בטיפול בהם ובהגנה עליהם. חוסר מודעות זה גורם לפגיעה בעצים בדרגות

 חומרה שונות – כתוצאה מפיתוח נדל”ני מואץ או בשל חוסר ידע מתאים.

 חשוב ללמוד על חשיבות העצים כבר בגיל צעיר. כדי להבין את חשיבותם הרבה של העצים בחיינו יש

 לפתח את ההתבוננות, את ההתפעלות ואת הסקרנות כלפי תופעה מופלאה זו.

 "חיים בקרבת עץ, נטיעת עץ פרי או עץ נוי וגידולו, התבוננות בתהליכי הגדילה ומעקב אחריהם – כל
 אלה הם מקור לימוד והעשרה חווייתיים בכל גיל" (ישראל גלון, מנהל אגף פרחים והנדסת הצומח ופקיד

 היערות במשרד החקלאות).

 ילדים צעירים מצויים בשלב המתאים להקניית הרגלי חיים נכונים. ככל שנקדים להפעיל את הילדים

 בפעילויות הקשורות לסביבה, כך גדלים הסיכויים לפתח בהם תחושת כבוד ואחריות לסביבה בכלל

 ולעצים בפרט במסגרת מערכת הערכים שלהם.

 גישה חיובית כזו יכולה להתפתח בגיל הילדות בד בבד עם התפתחות הידע, השפה והמיומנויות

 השונות.

 ילדים הנמצאים קרוב לסביבה הטבעית ולעצים מתייחסים אליהם כמקור לפליאה, שמחה וכבוד. דרך

 ההתבוננות והפליאה אנחנו מכירים ואוהבים את העולם, ועל כן החינוך הסביבתי בגיל הצעיר צריך

 להתבסס על עידוד הפליאה ושמחת הגילוי, בד בבד עם הקניית ידע וחקר התופעות המתרחשות

 סביבנו.

https://www.goodforest.org/post/%D7%A0%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%9A-%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%AA-%D7%99%D7%A8%D7%A7


 אנו מאמינים שילדים המתנסים בחוויות של התנהגות מקיימת בבית הספר, יכולים להיות סוכני שינוי

 בעלי השפעה הן במשפחתם הן בקהילה ולהוביל תהליכים בעלי חשיבות לסביבה. דוגמה מפורסמת
 לכך היא המאבק להצלת פרחי הבר בישראל בשנות ה-70 של המאה הקודמת, אשר הצליח בזכות

 המעורבות הגבוהה של מערכת החינוך והילדים שהשתתפו בו.

 כאשר נלמד את תלמידינו לטפח עצים, לשמור עליהם ולהכיר אותם כיצורים המופלאים שהינם, ניטע

 בהם גם כבוד לסביבתם ורצון לשמור עליה ולהכיר אותה. הם יגדלו להיות אזרחים איכפתיים ויסייעו

 בשמירה על העצים לעצמם ולדורות הבאים.

  בפוסט הזה תמצאו כמה פעילויות שיכולות לפתח בילדים את הערכים האלה.

 פעילויות

 משחקי תופסת:

 מטרת הפעילות – פיתוח מיומנויות מוטוריות: ריצה, רדיפה, בריחה , שינויי כיוון, טיפוס ואיזון – בד בבד
 עם היכרות בלתי אמצעית עם העצים הגדלים בסביבה הקרובה. העצים הופכים להיות "שותפים

 במשחק" – הם "מצילים מתפיסה" וצריך ללמוד את הסביבה באופן מהיר ולהכיר: איפה הם צומחים?
 האם ניתן לטפס עליהם? מה הוא שמם?

 קבוצת גיל – כיתות א'-ג'

 זמן – 10 דקות

 מהלך הפעילות:

 •תופסת חבק עץ: הילדים בורחים מהתופס. ילד שמחבק עץ, אסור לתופס לתפוס אותו. מי שנתפס

 הופך להיות תופס.

 •תופסת גובה עצים: הילדים בורחים מהתופס. מי שמטפס על עץ - מוגן מתפיסה. על המורה להנחות

 את הילדים איך נכון ובטיחותי לטפס על עצים.

 •למתקדמים – תופסת שמות עצים: הילדים בורחים מהתופס. התופס קורא בשם מין עץ הגדל בחצר

 שבה משחקים. רק מי שמגיע לעץ מהמין שהוכרז ואוחז בו- מוגן מתפיסה.

 *ניתן לערוך עם הכיתה סיור מקדים למשחק, לציין את העצים השונים בשמותיהם ואף להכין שלטים

 מקרטון עם שמות העצים ולהצמידם לגזעים. ניתן אף לעשות מפת עצים בחצר.

 

 משחקי יצירה

 תדפיס עלים

 מטרת הפעילות – התבוננות בחלקי העץ והכרת צורות העלים השונות, שימוש בצורות העלים כחומר

 גלם והשראה ליצירה.

 קבוצת גיל – כיתות א'-ג'

 זמן הפעילות – 45 דקות.

 עזרים – דפי נייר מדפסת, גירי שמן או פנדה או צבעי גואש ומכחולים.

 מהלך הפעילות: כל ילד אוסף מספר עלים שנשרו מעצים שונים. מבקשים מהילדים לאסוף עלים

 מגוונים ככל האפשר ומסוגים שונים, כפי שמוסבר בתרשים צורות העלים שלהלן:



    

  

 שיטה 1 – העתקת צורות העלים: הילדים מסדרים את העלים בקומפוזיציה לבחירתם על גבי משטח
 ישר ומכסים אותם בדף נייר. מקלפים את הגירים מציפוי הנייר שלהם ומציירים איתם כאשר הם מונחים

 לרוחבם על גבי הנייר, כך שהם צובעים שטח רחב. שפשוף הגירים יעתיק את צורת העלים על גבי

 הנייר.

 שיטה 2 – העלים משמשים כחותמות: בעזרת מכחול מורחים על גביהם צבעי גואש, מניחים אותם על
 דפי נייר, לוחצים עליהם בעזרת היד ומרימים אותם בעדינות מהמשטח לאחר שצורתם “הוחתמה

  עליו”.

  אפשר לראות דוגמאות כאן וכאן

 

 מנדלת עצים כיתתית

 מנדלה ("מעגל" בסנסקריט) היא דיאגרמה סימבולית המורכבת מעיגול, שבו יכולים להיות ציור או

  דוגמה גרפית.

 מטרת הפעילות – התבוננות בחלקי העץ והכרת חלקיו ואיבריו השונים, שימוש בחומרים מהעץ כחומר
 גלם והשראה ליצירה. התנסות בעבודת יצירה בצוות, חשיבה וקבלת החלטות בקבוצה, תכנון מול

  ביצוע.

 כמו כן, התמודדות מול תסכול ולמידה של השתנות הסביבה במימד הזמן (המטרה הרוחנית המקורית
 של מנדלות במסורת הבודהיסטית היא תרגול non-attachment – ללמוד לשחרר גם אם השקעת

 הרבה ביצירה)

 

 קבוצת גיל – כיתות א'-ו'

 זמן הפעילות – שעה וחצי. ניתן להקדיש שיעור אחד לאיסוף החומרים והשני ליצירה.

 עזרים – שטח אדמה ישר יחסית בגודל 3/3 מטר בחצר בית הספר.

 מהלך הפעילות: מחלקים את הילדים לשלישיות. כל שלישייה בוחרת עץ הצומח בסביבה וניגשת לאסוף

 ממנו עלים, ענפים, פרחים שנשרו, פירות, זרדים, קליפות או זרעים – כל עץ בהתאם למה שהוא מציע.

 יש לאסוף רק חלקי עץ יבשים המונחים למרגלות העץ ולא לקטוף או לקלף חלקים חיים מהעץ עצמו.

http://http/:www.mako.co.il/home-family-recreation/recreation_workshop/Article9-dbfaed4052ea11004.htm
http://http/:xnet.ynet.co.il/diy/articles,0,14712/L.3099422,00-html


 הדגש הוא על כמות גדולה יחסית של רכיבים מאותו סוג: הרבה תרמילים, הרבה עלים יבשים, הרבה

 זרדים וכדומה.

 כל שלישייה חוזרת לשטח המפגש שנבחר מראש בחצר ומביאה איתה את החומרים שנאספו. חומרים

 אלו ישמשו את הכיתה ליצירת ציור מנדלה.

 יש לחשוב ולדון מראש עם הכיתה על דרך הפעולה: כל שלישייה יוצרת מעגל משלה בהיקף המנדלה?
 כל שלישייה יוצרת פלח מהמנדלה? מתכננים מראש את הצורה על ידי חריטה בעפר ואז ממלאים

 בחומרים או פשוט מניחים בלי תכנון? כל האופציות האלו טובות ועל הילדים לבחור את דרך הפעולה

 שלהם ולהתחיל ליצור.

 עם סיום העבודה, המנדלה תישאר בחצר להנאתם של כל התלמידים.

 יצירה זו היא מעצם אופיה מתכלה ובת חלוף. הרוח תעיף את המרכיבים, הגשם יזיז אותם ממקומם
 ואולי אף נמלים או בע”ח אחרים יתעניינו בהם. מומלץ להזמין את התלמידים לבקר את המנדלה שלהם

 מדי יום ולראות כיצד חלקיה הם חלק מהטבע ולכן בחלוף הזמן הם זזים ומתפזרים בחזרה בשטח שבו

 נאספו. מומלץ לצלם את היצירה למזכרת.

 אפשר לראות דוגמאות למנדלות מן הטבע כאן וכאן

 

 מובייל מחלקי עצים

 מטרת הפעילות – התבוננות בחלקי העץ והכרת חלקיו ואיבריו השונים, שימוש בחומרים מהעץ כחומר

 גלם והשראה ליצירה. למידה על איזון ושיווי משקל, תכנון מול ביצוע.

 קבוצת גיל – כיתות ג'-ו'

 זמן הפעילות – שעה וחצי. ניתן להקדיש שיעור אחד לאיסוף החומרים והשני ליצירה.

 עזרים – גליל חוט שפגט, מספריים, מזמרה. אופציונלי – חוטי צמר, חרוזים.

 מהלך הפעילות: יוצאים עם הילדים לחצר או לחורשה בסביבה. הילדים מתבקשים לאסוף ענף אחד
 יבש באורך כ-30 ס”מ שישמש בסיס למובייל וכן מגוון עלים יבשים, פירות, זרדים, קליפות או זרעים –

 כל מה שניתן למצוא בסביבת העצים. יש לאסוף רק חלקי עץ יבשים המונחים למרגלות העץ ולא לקטוף

 או לקלף חלקים חיים מהעץ עצמו.

 חוזרים עם האוספים לכיתה וכל ילד בוחר 5-10 אלמנטים שיפים בעיניו, שאותם יקשור למובייל. לכל
 אלמנט כזה קושרים חוט באורך כ-30 ס”מ בקשר כפול וחזק. מחברים למרכז ענף הבסיס חוט לתלייה

 (כך שייתלה מאוזן) ומתחילים לחבר אליו את החוטים של האלמנטים השונים.

 האתגר הוא לשמור על איזון המקל, ולשם כך הילדים יתנסו בהזזת הקשירות על פני הענף ובשינוי אורך

 החוטים.

 ניתן להוסיף לאלמנטים הטבעיים ליפוף או קשירה של חוטי צמר צבעוניים, שעליהם ניתן גם להשחיל

 חרוזים – כיד הדמיון הטובה עליכם.

  דוגמאות אפשר לראות כאן, כאן וכאן.

 

 פורטרט מחומרי עצים – "כי האדם עץ השדה"

 מטרת הפעילות – התבוננות בחלקי העץ והכרת חלקיו ואיבריו השונים, שימוש בחומרים מהעץ כחומר

 גלם והשראה ליצירה. למידה על האמצעי האמנותי של פורטרט ופיתוח התבוננות בפנים האנושיות.

http://https/:livelightbeing.files.wordpress.com/2011/04/maypics.134-jpg
http://http/:mandalasessenciel.over-blog.com/mandala-nature
http://http/:www.yeladisco.co.il/2012/02/fun-nature-mobile.html
http://http/:www.designsponge.com/2008/11/diy-wednesdays-november5-th.html
http://https/:www.pinterest.com/pin/479703797780381651/


 קבוצת גיל – כיתות ג'-ו'

 זמן הפעילות – שעה וחצי. ניתן להקדיש שיעור אחד לאיסוף החומרים והשני ליצירה.

 עזרים – לוחות קרטון בגודל A3, דבק פלסטי או דבק UHU נוזלי.

 מהלך הפעילות: יוצאים עם הילדים לחצר או לחורשה בסביבה. הילדים מתבקשים לאסוף מגוון עלים

 יבשים, פרחים שנשרו, פירות, זרדים, קליפות או זרעים – כל מה שניתן למצוא בסביבת העצים. יש

 לאסוף רק חלקי עץ יבשים המונחים למרגלות העץ ולא לקטוף או לקלף חלקים חיים מהעץ עצמו.

 חוזרים לכיתה ומסבירים לילדים על המשימה: יצירת פורטרט – דימוי פנים – מהחלקים שאספו.

  אפשר לקרוא איתם יחד את השיר "כי האדם עץ השדה"  (מופיע בהמשך הפוסט)

 הילדים יסדרו על פני הקרטון את דימוי הפנים לפי בחירתם. הם יכולים לצייר את עצמם, חבר אחר
 מהכיתה, דמות דמיונית וכדומה. לאחר הסידור מדביקים בעדינות את החפצים אל הלוח. יש לחכות עד

 לייבוש הדבק לפני הזזת הקרטון, על מנת שהיצירה לא תתפרק.

 * ניתן להציג להשראה דוגמאות של אמנים כמו חנוך פיבן שיוצרים דימוי פנים בעזרת חפצים שונים.

  דוגמאות להשראה אפשר למצוא באתר של חנוך פיבן, וגם כאן וכאן

 

 פעילויות לימודיות

 אמץ עץ + הכנת מגדיר עצים כיתתי

 בהשראת חוברת "אמץ עץ – עצים בסביבה עירונית" מאת אילן גולדשטין, בהוצאת יחידת פקיד

 היערות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

 מטרת הפעילות – הכרת העצים בסביבה הקרובה. התנסות במשימת חקר ותצפית. התנסות בכלי

 מדידה והערכה. לימוד יכולות של התבוננות וציור. למידת חומר עיוני והתנסות בשימוש במגדיר העצים.

 פיתוח מחויבות והיכרות עם עץ ספציפי, דאגה לו ושמירה עליו.

 קבוצת גיל – כיתות ג'-ו'

 זמן הפעילות – כחצי שנה, במהלך שנת הלימודים.

 עזרים – מחברת חלקה לאלבום עץ, עפרונות צבעוניים, שלט קשיח ללוחית המידע, חוברות עצי ארצנו.

 מהלך הפעילות:

 1. ילדי הכיתה יוצאים לסיור בסביבה הקרובה ובוחרים עץ. זה יכול להיות העץ שגדל בחצר בית הספר
 או בסביבה הקרובה הנגישה לילדים. אם יש מגוון גדול של מיני עצים בסביבה רצוי שכל אחד יבחר מין

 אחר של עץ. אם לא – אפשר לבצע את המשימה בקבוצות קטנות כשלכל קבוצה עץ אחד.

 2. הגדרת סוג העץ: הילדים מקבלים לידיהם את חוברות "עצי ארצנו” (נמצאות בערכת הפרויקט הבית

 ספרית). בעזרתן הם יגדירו מהו הסוג אליו משתייך העץ.

 3. עתה ייצרו הילדים לעץ תעודת זהות, בצורת אלבום לפי ההנחיות הבאות:

 • כתבו את שם העץ, ארץ המוצא שלו, האם הוא נשיר או ירוק עד, תכונות מיוחדות המאפיינות אותו.

 • ציירו את העץ באלבום או הדביקו צילומים שלו.

http://http/:www.pivenworld.com/hebreu/hanoch-piven-illustrations
http://http/:www.naturaltopwonders.com/2013/05/anamorphic-portrait-by-bernard-pras.html
http://https/:www.pinterest.com/pin/320529698455161551/


 • אספו חלקים שנשרו מהעץ לאלבום: עלים או מחטים, ענפים, פירות, פרחים. שימו לב! אל תקטפו

 מהעץ, אלא אספו את מה שהעץ השיר לקרקע.

 • ציירו עלה של העץ, פרח שלו ופרי שלו.

 • אספו מידע מדיד על העץ שלכם: גובהו המשוער, רוחב מוטת הענפים שלו, היקף הגזע. היעזרו בסרט

 מדידה. (נמצא בערכת הפרויקט הבית ספרית).

 • בקרו את העץ שלכם לפחות פעם בשבוע ותארו את מצבו בתעודת הזהות שלו:

 צבע העלים, נשירת העלים, עלים חדשים [לבלוב] וצבעם, ענפים שבורים, האם צפיתם בציפורים
 ו'חברים' נוספים הקשורים לעץ (נמלים, חיפושיות, פרפרים, לטאות...). האם העץ נראה בריא או פצוע/

 יבש/ חבול.

 הקדישו לכל ביקור דף באלבום.

 •הכינו לוחית מידע (דף מנוילן מוצמד ללוח קשיח) והניחו אותה בסמוך לעץ. המידע יכול לכלול את שם

 העץ, ארץ המוצא שלו, גובהו המשוער ועוד פרטים שלמדתם עליו ותרצו לשתף בהם אחרים.

 ערכו מגדיר עצים כיתתי:

 1. ציירו מפה של כל העצים שאימצה הכיתה.

 2. השתמשו בנוסח של לוחיות מהמידע שכתבתם - הדפיסו אותן על נייר וכרכו אותן יחד עם המפה

 לכדי חוברת שתמפה ותגדיר את כל העצים שאימצתם.

 

 כי האדם עץ השדה – פעילויות בעקבות השיר

 בהשראת עינט קרמר מעמותת "טבע עברי"

 

  עץ השדה

 מילים: נתן זך

 לחן: שלום חנוך

 

 כי האדם עץ השדה

 כמו האדם גם העץ צומח

 כמו העץ האדם נגדע

 ואני לא יודע

 איפה הייתי ואיפה אהיה

 כמו עץ השדה

 כי האדם עץ השדה

 כמו העץ הוא שואף למעלה

 כמו האדם הוא נשרף באש

http://www.tevaivri.org.il/page-Staff


 ואני לא יודע

 איפה הייתי ואיפה אהיה

 כמו עץ השדה

 אהבתי וגם שנאתי

 טעמתי מזה ומזה

 קברו אותי בחלקה של עפר

 ומר לי, מר לי בפה

 כמו עץ השדה

 כי האדם עץ השדה

 כמו העץ הוא צמא למים

 כמו האדם הוא נשאר צמא

 ואני לא יודע

 איפה הייתי ואיפה אהיה

 כמו עץ השדה

 אהבתי וגם שנאתי

 טעמתי מזה ומזה

 קברו אותי בחלקה של עפר

 ומר לי, מר לי בפה

 כמו עץ השדה.

 כמו עץ השדה.

 כי האדם עץ השדה.

 כי האדם עץ השדה.

 עץ השדה.

 

 שלום חנוך - כי האדם עץ השדה

 

 מטרת הפעילות: הכרת חלקי העץ. חשיבה על המשמעות הסמלית שיש לחלקי העץ השונים ומציאת

 הדמיון בין העץ לאדם. פיתוח חשיבה סימבולית והתבוננות על תכונות ואופי אנושיים ו"עציים".

 קבוצת גיל – כיתות ד'-ו'

 זמן הפעילות – שעה וחצי

 עזרים – כרטיסיות חלקי העץ, גיליון נייר לכל קבוצה, חוברות וחומרי יצירה שונים, טושים ודבק.

https://www.youtube.com/watch?v=GTjYHa4r_CQ


 מהלך הפעילות:

 1. קריאה של השיר בכיתה.

 2. חלוקה לקבוצות

 3. קריאה של השיר בקבוצות.

 כל קבוצה דנה בשאלה: אילו הייתי עץ, איזה עץ הייתי?

 הדיון מונחה על ידי כרטיסיות המספרות על חלקי העץ:

 שורשים – השורשים מוסתרים באדמה ודרכם זורמים מים ויסודות מזון [דשן כגון חנקן, זרחן ואשלגן]

 לכל חלקי העץ. תפקידם להזין את העץ במים ובמינרלים וגם לאפשר לו אחיזה איתנה ויציבה בקרקע.
 ככל שהשורשים עמוקים יכול העץ להגיע למאגרי מי תהום בעונות היובש. ככל שהשורשים רחבים

 ועמוקים העץ יציב יותר ויכול לעמוד ברוחות ובסערה.

 האם השורשים שלכם עמוקים? פרושים לרוחב? במה הם נטועים? מה הם יונקים?

 הגזע – זהו עמוד השידרה של העץ. לעיתים משתרג לרוחב (זית מצוי) ולעיתים כמו תורן לגובה (ברוש

 מצוי), לעיתים יש גזע בודד או מספר ענפים מרכזיים (חרוב מצוי או כליל החורש). הגזע מאפשר לעץ
 לצמוח לגובה ולהגיע לאור השמש. הוא המקשר בין השורשים לצמרת.

 האם הגזע שלכם עבה ונוקשה או דק וגמיש? האם הוא אחיד או מפוצל? האם הוא חלול או צפוף?

 נוף [צמרת]– זוהי חזותו החיצונית של העץ המורכבת מענפים ועלים. העלים קולטים את האור והאוויר

 [חמצן 02] ומייצרים מהם מזון נוסף [סוכרים]. העלים אחראים לתהליך ההטמעה [פוטוסינתזה].

 מהי צורת העלים שלכם? קטנים וצפופים? רחבים? איזו צורה יש לקצוות העלים? מהי צורתו של העץ

 שלכם?

 היעזרו בתרשים צורות העלים ותרשים צורות העצים שלהלן:



 



 

 

 

 

 



 הפרי – משמש מזון לעוברים ושבים וגם נושא את הזרעים שלאחר נביטתם ימשיכו את העץ.

 איזה מין פרי יש לעץ שלכם? מה טעמו? באיזה דרך הוא מפיץ את זרעיו? יש לו הרבה זרעים או מעט?

 4. כל קבוצה בונה על גיליון נייר דמות עץ/אדם מחומרים שונים: תמונות מעיתונים, קופסאות, מכסים,

 תבניות ביצים, חלקי עץ שנשרו... ועוד.

 5. כל קבוצה מציגה את יצירתה במליאה ומסבירה את הקשר בין האדם והעץ דרך היצירה שלה.

 

 פעילות חידונים ותחרויות בנושא עצים

 מטרת הפעילות – הכרות עם מידע על העצים השונים, ועם שימושים תרבותיים ופתגמים הקשורים

 לעצים, בדרך של משחק משעשע ותחרות. עבודה קבוצתית וחשיבה ביחד.

 קבוצת גיל – כיתות ד'-ו'

 זמן הפעילות - 45 דקות

 עזרים - לוחות לחידונים, כרטיסיות, שקיות אגוזים.

 מהלך הפעילות -

 הכיתה מתחלקת לקבוצות של 3-6 משתתפים. כל קבוצה מקבלת בתורה חידון שעליה לפתור בזמן

 קצוב.

 התשובות נכתבות על דף תשובות ועוברות למנחה לבדיקה. החידונים עוברים בסבב בין הקבוצות עד
 שכולן פותרות את כל החידות. הקבוצה שענתה על מירב התשובות נכון היא המנצחת. מספר החידונים

 כמספר הקבוצות.

 א. אמת ושקר על עצים

 1. מיליון עצים נעקרים בשנה לייצר מקלות אכילה סינים. (נכון)

 2.  כל גרעין חרוב שוקל בדיוק 5.2 גרם ונקרא “קרט” ולכן שימש בעבר לשקילת זהב (נכון)

 3. פרי עץ האלון נקרא אצטרובל (לא נכון – בלוט)

 4. על דגל לבנון מצויר עץ דקל (לא נכון-ארז)

 5. קטיף הזיתים נקרא גדיד (לא נכון- מסיק)

 6. יש כ-435,555 מינים של צמחים שונים על כדור הארץ! (נכון)

 7. מספר הטבעות בגזע עץ מציין את גילו, ורוחב הטבעות מציין את כמות הגשמים שירדה באותה שנה!

 (נכון)

 8. עץ הבננה הוא בכלל לא עץ אלא עשב! (נכון)

 9. עצים יכולים להגיע לגיל 10,000 שנה. (לא נכון, אבל הם כן מגיעים לגיל 4000 שנה...)

 10. ט”ו בשבט הוא עונת נטיעת העצים המומלצת בישראל (לא נכון. עדיף לטעת באביב עם תחילת

 הצמיחה או בסתיו עם הגשם הראשון).

 

 חידון אגוזים:



 הכינו שקיות קטנות וממוספרות המכילות:

 צנוברים, שקדים, אגוזי מלך, פיסטוקים, אגוזי מוסקט, ערמונים, קוקוס, אגוזי לוז, אגוזי ברזיל, אגוזי

 קשיו (ניתן לקנות בכל חנות תבלינים ופירות יבשים).

 הכינו כרטיסיות לפי ההגדרות הבאות וחלקו לתלמידים. עליהם לחבר בין האגוזים שבשקיות לבין

 התיאור שבכרטיסיות.

 עץ הפרי הקדום ביותר הידוע לאדם (7000 לפנה”ס). ואם תסתכלו עליו תראו שזה רק1.
 מתבקש: מבחוץ הוא קשה וקמוט, וכשמפצחים אותו מתגלה מאובן, אלמוג קטן ומתוק הדומה

 למוח.
 האגוז הגדול ביותר. גדל על דקלים על שפת הים. הוא כולל קליפה חלקה בצבע חום2.

 בהיר-ירוק, מתחתיה מסתתרת קליפה עבה חומה ועצית, את הקליפה מנפצים בעזרת פטיש

 ומתחתיה מסתתרת קליפה נוספת, חומה ודקה. צלחתם אותה והגעתם לבשר האגוז הלבן.
 בתוך האגוז יש בונוס – נוזל חלבי, ריחני וטעים

 הם קטנים, עגולים, וקשים. גדלים באשכולות על העצים. כשהם מבשלים, הפרי, גדול ושעיר3.
 נפתח והאגוז נושר לאדמה, מוגן בקליפתו הקשה. מפיקים מהם את ממרח הנוטלה המפורסם.

 שמן המופק מהם נחשב לאחד השמנים הבריאים בעולם.
 מוכר לנו כתבלין, אך הוא אגוז לכל דבר. גדל על עץ טרופי. האגוז מסתתר בתור פרי שנראה4.

 כמו נקטרינה קטנה. עטוף בקליפה מחוררת הנקראת מייס (שגם אותה אפשר למצוא על מדף

 התבלינים) נמצא אגוז חום, קשה וריחני משמש כתבלין טחון ולא כאגוז שלם.
 אגוז הגדל באירופה באזורים קרירים ומבשיל בחורף. העצים מניבים פירות הדומים לתפוחים5.

 קוצניים. כשהפרי מבשיל הקליפה הקוצנית מתבקעת ובפנים מתגלה האגוז, חלק, גדול ומתוק.

 אוכלים אותם קלויים או מבושלים.
 אגוז יקר, בעיקר בשל התהליכים הידניים שהוא עובר לפני שמגיע לפיצוחיה. צבעו ירקרק.6.

 מעבר לצלחת הפיצוחים שלנו -נפוץ מאוד במטבח ההודי והמזרח-תיכוני. גדל על עץ ממשפחת

 האלה ומוצאו באזור הסהר הפורה.
 היהלום של האגוזים, קטן ויקר, הוא מסתתר בתוך האצטרובל, פרי עץ האורן. את האגוזים7.

 שולים מתוך האצטרובל באופן ידני, דבר שהופך אותו לאגוז יקר מאוד.

 האגוזים צומחים על עצים ענקיים, המתנשאים לגובה של 40-50 מטר על גדות האמזונס.8.
 בראש העץ אפשר למצוא את האגוזים, ארוזים בתוך תרמיל ענק. בתוך התרמיל מסודרים כ

 20- אגוזים בעלי קליפה פנימית קשה. כאשר האגוזים מבשילים הם נופלים מהעץ בקול חבטה

 גדול. צריך רק להיזהר ולא להסתובב מתחת לעץ...כאשר נפטרים מכל הקליפות מגלים אגוז
 גדול למדי ולבנבן בצורת משולש או בומרנג. נחשבים “אוכל בריאות” של ממש.

 הם למעשה פרי מאובן ששרד בדרך-לא-דרך את תהפוכות האבולוציה. העתיק שבאגוזים9.

 ומוזכר מספר פעמים במקרא. נמכרים במגוון צורות ומצבים: לא מפוצחים, עם קליפה, ללא
 קליפה (מולבנים), מלוחים, מסוכרים, קצוצים, שבבים, פרוסים וטחונים. משתמשים בהם רבות

 לתעשיית השוקולד ולהכנת מרציפן.

 האגוז צומח ממש מעל הפרי, אבל לא כזה שתרצו לאכול - קליפתו רעילה ביותר, מלאכת10.
 הקילוף מסוכנת ומסובכת. תהליך הכנת האגוז לצריכה כוללת ניקוי, השריה, קלייה, קילוף,
 ייבוש וקילוף נוסף. זו הסיבה העיקרית למחירו הגבוה של האגוז. האגוז עצמו לבנבן, צורתו

 כצורת כליה וטעמו מתוק ועשיר.

 תשובות:

 1. אגוז מלך, 2. אגוז קוקוס, 3. אגוז לוז, 4. אגוז מוסקט, 5. ערמון, 6. פיסטוק, 7. צנובר, 8. אגוז

 ברזיל, 9. שקד, 10 . קשיו.

 



 ג. ביטויים על עצים

 לפניכם חצאי ביטויים הקשורים לעצים. בחרו את האפשרות המתאימה להמשך.

 הסבירו מה משמעות הביטוי.

 1. מרוב עצים

 א- לא רואים את היער

 ב- אי אפשר לנשום

 ג- לא רואים את הברוש

 

 2. אם בארזים נפלה שלהבת

 א- מה יגידו אילנות הבר

 ב- מה יגידו אזובי הקיר

 ג- מה יגידו ענפי הצמרת

 

 3. התפוח

 א- לא נופל רחוק מהעץ

 ב- לא נופל מצמרת העץ

 ג- לא נופל קרוב לעץ

 

 4. גודע את הענף

 א- של משפחתו

 ב- שעליו הוא יושב

 ג- שאותו שתל

 

 5. לא דובים

 א- ולא עצים

 ב- ולא פילים

 ג- ולא יער

 

 6. דבר אל העצים

 א- ואל האבנים

 ב-ואל השתילים



 ג- ואל האנשים

 

 7. איש תחת גפנו ותחת

 א- משמשו

 ב- תאנתו

 ג- סוכתו

 

 8. כשושנה בין

 א- החוחים

 ב- הענפים

 ג- הורדים

 

 9. נח על

 א- זרי קוצים

 ב-זרי דפנה

 ג-זרי ורדים

 

 10 . היכה

 א-ענפים

 ב- עלים

 ג- שורשים

 

 11 . איש

 א- אגוז

 ב- צימוקות

 ג- אשכולות

 

 12 . נתלה באילן

 א- גבוה

 ב-רעוע

 ג-רחב



 

 13 .כי האדם

 א- אילן האחו

 ב- עץ השדה

 ג- כצמח בר

 

 תשובות:

 1 א, 2 ב, 3 א, 4 ב, 5 ג, 6 א, 7 ב, 8 א, 9 ב, 10 ג, 11 ג, 12 א, 13 ב

 

  ד. מ-א' ועד ת: כתבו שמות של עצים בכל אחת מהאותיות:

 דגבא

 חזוה

 לכיט

 עסנמ

 רקצפ

 תש

 

 ה. שמות עצים ופירות מבולבלים

 3. זתפו2. פיאקטולס1. לשכותיא

 6. בחור5. דיקשה4. רתם

 9. מינור8. קשס7. אויגבה

 12. שמשמ11. נלוימ10. מטנהקלינ

 15. רבעה14. הלא13. חפתו

 18. תיז17. רושב16. סקופי

 21. נלאו20. קמהש19. דטא

 24. זאר23. גנמו22. קדואבו

 

 תשובות:

 3 תפוז2 אקליפטוס1 אשכולית

 6 חרוב5 שקדיה4 תמר

 9 רימון8 שסק7 גויאבה



 12 משמש11 לימון10 קלמנטינה

 15 ערבה14 אלה13 תפוח

 18 זית17 ברוש16 פיקוס

 21 אלון20 שקמה19 אטד

 24 ארז23 מנגו22 אבוקדו

 

 ו. חידות עצים:

 1. אני עץ ירוק עד, בעל עלים מחטניים, בקק”ל כנראה מאוד אוהבים אותי – אני העץ הכי נפוץ שלהם.

 2. אני ירוק עד, בעל אצטרובלים עגולים. זקוף כמו חיל ואוהב לשמור על פרדסים.

 3. עץ פרי במזרח התיכון, ובעל השמן הכי טוב מכולם.

 4. הפרי שלי מתוק, אני אחד מארבעת המינים, משמש גם לסוכה וגדל בנאות מדבר.

 5. אני ירוק תמיד, הפרי שלי בלוט.

 6. אני עץ נשיר, דומה לפיסטוק, העמק שבו נלחמו דוד וגולית נקרא על שמי.

 7. יש לי פרי שהוא תרמיל ארוך, חום ומתוק, שהרבה ילדים אוהבים לכרסם.

 8. הביאו אותי במיוחד מאוסטרליה כדי לייבש את ביצות ארצנו ולגרש את היתושים.

 9. אני עץ חורש בעל גזע אדום ומתקלף שמי דומה ללב קטן.

 10. אני עץ שכולם אוהבים: גם בגלל הפרי שלי וגם בגלל ששרים עליי בט”ו בשבט.

 11. אני עץ משבעת המינים, העלים שלי היו הבגד הראשון.

 12. אני חושב שאני הכי יפה בחורש, בזמן הפריחה צבעי לילך סגול, ועליי בצורת לב.

 

 תשובות:

 3 זית2 ברוש מצוי1 אורן ירושלמי

 6 אלה ארץ ישראלית5 אלון מצוי4 תמר

 9 קטלב8 אקליפטוס7 חרוב

 12 כליל החורש11 תאנה10 שקד

 

 קיבלנו עולם מקסים ומיוחד, בואו נשמור עליו יחד!

 

 מקורות:

 • "העצים- היצורים החיים המופלאים" – ישראל גלון, דגנית עצמון, עלון דע-גן 4, תשע"א 2011 .



 • פעילויות לט"ו בשבט, המרכזיה החינוכית הארצית, "ילדים בסיכוי"- המועצה לילד החוסה, בית

 הילדים אחוזת שרה.

 • "אמץ עץ- עצים בסביבה עירונית" מאת אילן גולדשטין, בהוצאת יחידת פקיד היערות, משרד

 החקלאות ופיתוח הכפר.

 • "ט"ו בשבט בקרן קיימת לישראל", קק"ל, האגף לחינוך ונוער, המחלקה הפדגוגית.

 • "עושים ט"ו בשבט"- עינט קרמר ומיכל ברגמן, טבע עברי, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

 • "חבק עץ- ילדי הגן עושים למען העצים"- נורית יפרח, מרכז דע-גן

 • "פעילויות בנושא קיימות- לגן הילדים ולכיתות א-ב", המשרד להגנת הסביבה, מט"ח


