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מהי שנה?4
מושגי זמן: יום, חודש, שנה

"ְוָהיּו ְלֹאֹתת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְלָיִמים ְוָׁשִנים" )בראשית א, יד(

מדקדקי ימי הביניים סברו כי יש קשר בין המילה 'ָׁשָנה' ובין המילה 'ְׁשַנִים' והפועל 'ָׁשָנה' )חזר, עשה 

שנית(: "לפי ששבה השמש שנית אל הנקודה שהחלה ממנה" )רד"ק, ספר השרשים( –  שנה היא נקודת זמן 

המציינת סיבוב שלם של השמש ושיבתה אל נקודת המוצא. 

על פי הפסוק מספר בראשית גורמי קביעת הזמנים בחיינו הם המאורות - השמש והירח. הופעת השמש 

והירח מציינת יממה, מולד הלבנה יוצר פרק זמן של חודש, והשנה המורכבת מארבע עונות נקבעת על 

פי השמש )עם התחשבות במולד הלבנה בלוח העברי, שהוא שמשי-ירחי(.

מושג הזמן בהתפתחות ילדים

מושג הזמן הוא אחד המושגים המרכזיים בהתפתחות הקוגניטיבית והרגשית של ילדים. בגילאי הגן 

תפיסת הזמן של הילד שונה מזו של המבוגר. 

האירועים  פי  על  נעשה  וארגונו  הזמן  יחידות  פסיכולוגי':  'זמן  חווה  הילד  לחייו  הראשונות  בשנים 

המתרחשים בזמן זה. למשל: הילד יודע מתי בוקר ומתי ערב על פי הפעולות שהוא עושה בשעות אלו. 

לכן בקומו משנת צהריים לעתים יתבלבל ויחשוב שהגיע הבוקר. הילד יכול להבחין בין ימות השבוע 

על פי הפעולות המאפיינות ימים אלו: לדוגמה, ביום ראשון יש פעילות ספורטיבית בגן. אם המפעיל 

יום ראשון. אם תהיה בבית תכונה רבה של פעולות  יגיע ביום אחר הילד יחשוב שזהו  של הפעילות 

האופייניות להכנות לשבת במשך השבוע,  הילד יחשוב שהיום יום שישי.

לקראת גיל חמש, מתחיל הילד הצעיר לקלוט את סדר יחידות הזמן בצורה מתפתחת מהקל אל המורכב.

תכנית הלימודים בגן אמורה לפתח את מושג הזמן בקרב הילדים. חלק מכך נעשה במסגרת של פעילויות 

מאורגנות וחלק מהותי ומשמעותי עוד יותר נעשה סביב הפעילויות שאינן מאורגנות. 

 

בגילאי 4–3 נצפה מהילד להתחיל לפתח כישורים ומיומנויות של תפיסת זמן בהיבטים כמו:

שימוש במושגי זמן סביב הפעילויות השוטפות בגן.

סתיו. העונה בתחילת לוח השנה העברי- אלול-תשרי. 
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תפיסת זמן ברצף סיפורי: מה קרה לפני ומה קרה אחרי.

חלקי היממה: בוקר, ערב, צהריים, לילה, אחר הצהריים. 

פעילויות קבועות סביב השעון: מתי הולכים לגן? מה עושים בלילה?

6–5 נצפה גם להבנה של עונות השנה ומחזוריות לוח השנה )בעיקר סביב העיסוק בחגים   בגילאי 

הזכורים להם מהשנה הקודמת(.

ניהול מעקב אחר התקדמות הזמן עוזרת לילדים הצעירים לתרגל את מושגי הזמן.

כאשר יוצרים עם הילד לוח המתעד זמן כלשהו – למשל לוח שנה, לוח שבועי, לוח חודשי וכדומה, 

מתחילה להיבנות התפיסה המחזורית של הזמן. 

זמן יהודי - חסידי

הרוחני  לאור  בהתחברות  וכלה  והתפתחות,  מגדילה  החל  שונים:  באופנים  עלינו  משפיע  הזמן 

המתלבש בזמנים ובמועדים השונים. עיסוק במהותו של הזמן הוא צינור התחברות לקליטת האור 

המיוחד לזמנים ולחגים. בכל חג מתגלה האור הרוחני השייך אליו כפי שהאיר בפעם הראשונה באותו 

מאורע. באגרת הקודש פרק י"ד בספר התניא מסביר אדמו"ר הזקן כי אותה בחינת האור מתגלה בכל 

שנה ושנה בראש השנה, ובכל שנה מתווסף אור נעלה יותר מקודמו. 

בגן ניקח בחשבון שיכולת הפנמת מושגי הזמן אצל ילדים צעירים עדיין בראשיתה. התכנים יקלטו 

באופן שונה מילד לילד. אך יחד עם זאת:

חשוב לחשוף את הילדים לשמות יחידות הזמן במעגל השנה על מנת ליצור  הבנה בסיסית של . 1

רצף המועדים )יום, שבוע, חודש, עונה, שנה(.

חוויות תחושתיות, חברתיות וקוגניטיביות סביב אירועי הזמן מחברות את הילדים  להתרחשויות . 2

הקשורות לזמן.

הערה: יחידת תוכן זו עוסקת בחודשי השנה ובקשר שלהם אל החגים. נוסף לכך , במהלך הפעילות 

השוטפת בגן על הגננת לעסוק בימי השבוע ובמבנה השבוע )חומר זה אינו נכלל בתכנית נרות להאיר, 

ויוזכר בקצרה בנושא 'שבת'(.

מקורות:

במעגלות הזמן / האקדמיה ללשון עברית

תניא, אגרת הקודש י"ד

הצעות לפעילות בגן

מטרות תוכן

הילדים יכירו את שמות החודשים לפי סדרם בלוח השנה.	 

הילדים יבדילו בין שמות החגים והמועדים לשמות החודשים.	 

הילדים יזהו את חודש אלול כחודש האחרון של השנה ואת חודש תשרי כחודש הראשון שלה.	 

מושגים

יום	 

חודש	 

שנה	 

חג	 

יעדים התפתחותיים בהצעות הפעילות בגן:

3-45-6יעדים התפתחותייםתחום

אוריינות

כתיבת השם הפרטי

כתיבת השם הפרטי בכתב פונטי

שליפת שמות פריטים מהזיכרון

 
מתמטיקה

עד שימוש במספר סודר
שלישי

עד 
שישי / 
עשירי

השוואת קבוצות בעזרת אומדן חזותי

מוטוריקה עדינה

שכלול הפרדת אצבעות )סיבוב חוגה(

גזירה על קו מעוקל

מוטוריקה גסה

קפיצה למרחק
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נושא תוכן 1: חודשי השנה

בעזרת בובת תיאטרון הגננת  תספר סיפור על ילד בשם פסי )=פסח, בהמשך הילד יספר מדוע קוראים 

לו כך( שיום אחד גילה בארון שבחדר הילדים קופסה גדולה מלאה בחפצים מעניינים ומיוחדים. 

הגננת תחזיק קופסה שתכיל בתוכה אביזרי חג מכל חגי השנה.

הגננת תבחר ילד או ילדה שיעזרו לפסי להוציא מהקופסה את האביזר הראשון. 

פסי מחזיק בידו את ה... )לדוגמא סביבון( ורץ אל אמא למטבח: אמא ! תראי איזה יופי! מצאתי סביבון! 

בואי נשחק בו יחד. אולי אחר-כך נוציא את החנוכייה מהוויטרינה ונדליק אותה. בסדר?

אמא כמובן צוחקת בכל פעם שפסי מבקש להשתמש באביזר / בסימן של חג ואומרת לו:

פסי, התבלבלת לגמרי! אנחנו כעת בחודש אלול. הסביבון שייך לחג החנוכה בחודש כסלו. )או הרעשן 

לחג הפורים בחודש אדר וכן הלאה(.

מתי מגיע חנוכה? )פסח, פורים, שבועות וכו'( מחר?

אמא עונה: לא! פסי, חנוכה יגיע בעוד כמה חודשים.

פסי: מה זה חודשים? מחר בבקר? אחרי שאקום מהשינה?

הקניית ההסבר ברמת גילאי 4–3:

את  מניחה  )הגננת  הנה:  רבים.  מימים  מורכב  חודש  חודש.  לא  חדש  יום  יגיע  כשתקום  מחר  אמא: 

החודשים על הרצפה לפי הסדר( יש לנו חודש אלול - זה עכשיו, בימים הללו. 

אחר כך חודש תשרי

אחריו מגיע חודש חשון

אחריו כסליו וכו' )הגננת ממשיכה למנות את החודשים ולהראות אותם(.

הקניית ההסבר ברמת גילאי 6–5:

אמא: פסי החמוד, אני רואה שאנחנו צריכים ללמוד מהם חודשים ומהי שנה. בוא ואסביר לך:

הגננת תחזיק בידה ריבוע של חודש אחד מלוח השנה:

זה חודש! 

הגננת תבקש מהילדים לומר לה מה יש בחודש אחד. )הרבה ימים, מספר שבועות, חגים וכדומה(

אם הילדים כבר למדו על ימים ועל שבועות אפשר לומר- ארבעה שבועות הם חודש שלם! בחודש יש 

שלושים ימים ולפעמים עשרים ותשעה ימים.

הגננת תפזר על הרצפה את  תמונות חודשי השנה לפי סדר החודשים הראשון- תשרי, השני- חשוון, 

אחריו- כסליו וכן הלאה.

פסי: אמא , אני חושב שהבנתי. רק כשיעבור חודש תשרי וחודש מרחשון אז יגיע חודש כסליו.

פסי: כמה חודשים יש בשנה?

הגננת: ילדים, כמה חודשים יש בשנה?

יוצרים  ויסיקו ששנים עשר חודשים  הגננת והילדים יספרו יחד את החודשים הפזורים על הרצפה 

שנה. נסביר לילדים שאחרי שמגיע חודש אלול ונגמרת השנה מתחילה שוב שנה חדשה. להמחשת 

החזרתיות אפשר לסדר את תמונות החודשים במעגל.

אפשר לסיים בשיר המונה את חודשי השנה ובכל פעם שמוזכר חודש בשיר הגננת  תצביע עליו.

פתיח לנושא - במעגל השנה  
5-6 3-4

הגננת תסביר לילדים שאנחנו לומדים כעת על חודשי השנה משום שהגענו לחודש אלול – החודש 

האחרון ועוד מעט נתחיל למנות את חודשי השנה מחדש.

מיהו החודש האחרון? מיהו החודש הראשון?

שיר החודשים / מלכהלי

פעילות  להבנת המספר הסודר.. 1

הגננת תסדר ילדים בצורת סולם להמחשת המספר הסודר.

לאחר מכן הגננת תסדר את חודשי השנה על רצפת הגן בסדר עולה כמו סולם.

כל ילד בתורו יתבקש לקפוץ לחודש הראשון / השני וכו' ולומר לאיזה חודש הגיע. לדוגמא: החודש 

השני: "הגעתי לחשון"

גילאי 4–3: עד שלישי

גילאי 6–5: עד שישי )אפשרי לנסות עד עשירי, לשיקול דעת הגננת(.

פעילות מניית החודשים עד ליום ההולדת: 5-6 . 2

סדרי את חודשי השנה על רצפת הגן בסדר עולה כמו סולם.

כל ילד בתורו יעמוד על חודש אלול ויספור את החודשים שנותרו עד ליום ההולדת שלו. )הגננת 

תסייע לילדים שלא זוכרים מתי נולדו(. 

פעילות לפיתוח אומדן כמותי: 3-4 5-6. 3

כל ילד יקבל חלק של לגו או משחק הרכבה אחר שחלקיו מתחברים אלה לאלה. החלקים צריכים 

להיות בגודל אחיד.

כל ילד בתורו יניח את חלק הפאזל שלו על החודש שבו הוא נולד. לאחר שכל הילדים יסיימו – יהיה 

מעניין לראות באיזה חודש יש נולדו הכי הרבה ילדים ובאיזה חודש נולדו הכי מעט.

למפי - בכל פעם שילד יניח את חלק הלגו בחודש המתאים לו - למפי ילחש לו באוזן: אני כבר 

ממש מחכה ליום ההולדת שלך.

הגננת תפזר את שמות החודשים ואת סמליהם. כל ילד יזהה את שם החודש שבו הוא נולד.

להגיע  צריך  ילד  כל  המנגינה  את  עוצרת  שהגננת  ברגע  המנגינה.  לצלילי  במרחב  יסתובבו  הילדים 

במהירות לחודש שבו הוא נולד.

שיחה – אלול - החודש האחרון 

שיר / ניגון

פעילות חשבונית

פעילות בתנועה  

5-6

5-6

3-4

3-4

5-6

5-6

3-4

3-4

43 42



נושא תוכן 2: החודשים והחגים

פסי יספר לילדים שלכל חודש יש דברים המיוחדים לו. )אפשר ללוות את ההסבר באיורים סמליים(.

אלול הוא החודש האחרון בשנה ובו תוקעים בשופר ומרבים במעשים טובים.

בתשרי חל ראש השנה ואוכלים תפוח בדבש ורימון וחלים בו גם יום הכיפורים וחג הסוכות שבו בונים 

סוכה ונוטלים ארבעה מינים.

בחשוון מתחיל לרדת גשם ונהיה קר.

בכסלו חל חג החנוכה ויט כסלו

וכן הלאה.

לכל חודש יש החגים והמועדים המיוחדים לו.

לסיכום - הגננת תבקש מפסי שיספר לכולם מדוע קוראים לו כך: פסי - נולד בחג הפסח שחל בחודש 

ניסן.

משחק תחרותי בין שתי קבוצות:

האביזרים: עוגת החודשים + חוגה )אפשר להכין בעזרת סיכה מתפצלת(.

לפי החודש שמראה החץ. על הילדים לשלוף מהזיכרון כמה  ילד שיסובב את החוגה  הגננת תבחר 

שיותר שמות ופריטים המתאימים לאותו חודש. )סביר להניח שהילדים ישיימו בהתחלה את הפריטים 

המאוירים ליד שם החודש. הגננת תנסה לכוון אותם לפריטים נוספים השייכים לאותו החודש(.

ייזכרו במילים  וכך הילדים  כסיוע למתקשים הגננת תזכיר את שם החג או המועד שבחודש שיצא 

הקשורות אליו.

ילדים בני 6 יוכלו לנסות לכתוב את המילים הקשורות לחודש.

חודש,  מדי  נולד.  שבו  החודש  לתמונת  אותו   ויצמיד  קטן  מלבן  על  הפרטי  שמו  את  יכתוב  ילד  כל 

יהיה נחמד לילדים לקבל את הכרטיס או לראות את  כשהגננת תשנה את התמונה במרכז הלמידה 

שמם מופיע מאחור כפי שכתבו בתחילת השנה.

חומרים: 

עוגת חודשים בשחור לבן כשליד כל חודש מצויר  אלמנט קטן המזכיר אותו. )בחלק הנספחים(	 

דף גזירה עם אלמנטים נוספים השייכים לחודשי השנה.	 

כל ילד יגזור את האלמנטים וימיין אותם לפי החודש המתאים לו.

שיחה - התאמת החודשים לזמנים ולמועדים 

פעילות אוריינית - העשרת אוצר מילים ואימון במיומנות שליפה  מהזיכרון

תרגול בכתיבת השם הפרטי

פעילות בעקבות הנושא  

5-6

5-6

5-6

5-6

3-4

אביזרים ועזרי לימוד

אמצעים מסביבת הגן:

שמות ואיורי החודשים בפורמט צבעוני גדול למיון משותף במפגש.	 

נספחים:

אביזרים ליצירה:	 

 עוגת החודשים 	 

 דף גזירה עם אלמנטים נוספים השייכים לחודשי השנה.	 
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נספחיםנספחים
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