
26.10.19
מסע בזמן

נצא למסע בזמן אל הטבע 
שהיה כאן לפני בניית העיר, 

נכיר מקרוב את איזורי 
הצומח השונים, עצים 

וצמחים. נלמד מחוני המעגל 
על אחריות לדורות הבאים 

ונשתול קיר ירוק בחווה.

2.11.19
גששים צעירים

נצא לסיור גששות בגן 
הבוטני בעקבות בעלי 
החיים בגן- הזוחלים 

שמתחת לאבן, הציפורים 
והדגים במקורות המים,  

ונלמד טיפים לגשש 
המתחיל  מדוד המלך

9.11.19
מסעם של הזרעים

נגלה איך צמחים מפיצים את 
זרעיהם, ונחפש אחר נבטים 
ראשונים בגן הבוטני. נשמע 
את האגדה על נוטע החרו־

בים, וננביט אלונים  בעצמנו.

16.11.19
טעמה של שבת

נחווה שבת מיוחדת בטבע 
בסיור בעקבות הריחות 
והטעמים היחודיים של 

הצמחים בגן, נלמד להקשיב 
ולהתבונן וניצור בחומרים 

מהטבע.

23.11.19
זה הסתיו עם הענן

סיור בעקבות גשמי הסתיו 
הראשונים, נצפה בנבטים 
שבגן המתעורר לאחר קיץ 

ארוך, נכין מדי גשם, ונעשה 
מאמץ משותף להזמין שנה 

עשירה בגשמים!

30.11.19
פריחה סתווית 

נצא  לסיור בגן הבוטני 
בעקבות פרחי החורף, נשמע 
מה למד שלמה המלך מהדבו־

רה, ונכין לעצמנו מגדיר 
פרחים.

7.12.19
כי האדם עץ השדה

נצא לסיור אל עולמם הנסתר 
של העצים, נשמע סיפורים 
מרתקים  על עצים וניצור 

מהם יצירות.

14.12.19
גשם גשם בוא

נראה כיצד השפיעו הגשמים 
על הגן איך בריכת החורף 

מתמלאת ואיך העלים 
נהפכים לקומפוסט. נלמד יחד 

איך הזרעים מגיבים לגשם 
ונלמד מחוני המעגל איך 

לבקש גשמים 

21.12.19
מסע אל גן העדן האבוד
צא למסע בזמן אל הטבע 

שלפני בניית העיר, נלמד איך 
חוני נרדם לשבעים שנה 

ונהפוך את הקירות סביבנו 
לגן פורה.

28.12.19
חנוכה בגן הבוטני 

נלמד כיצד המציא האדם 
הראשון את חנוכה כשהתבונן 

בטבע, נלמד מאילו צמחים 
ניתן להכין נרות, מה עשו 

היוונים עם עלי הדפנה ונפגוש 
את סיפורם של המכבים בין 
עצי הגן.   נכין חנוכיות, נרות 
וסביבונים מחומרים טבעיים.

 4.1.20
שירת העשבים

נסייר בגן הבוטני נלמד על 
נבטים וגם נטעם אותם, נגלה 
איך עצים גדלים במקומות 

חדשים וגם ננביט אחד 
בעצמנו.

11.1.20
גשם!

 שיא עונת הגשמים!  נבקר
 בבריכת החורף ונלמד יחד על

 אגנים לחים, נכין מד גשם
 ונבקש יחד עם חוני המעגל

 שהשנה תהיה גשומה

18.1.20
טעמים בגני הטבע

 נצא לסיור מיוחד בעקבות 
חמשת החושים בגן הבוטני, 
נלקט יחד עשבי בר ותבלין 

ונכין ממרח מתבליני החווה, 
נשמע סיפור על אנשים 

שאהבו מאוד לצאת בשבת 
לגן ומה הם עשו בו.

 25.1.20
פרחי החורף

נצא  לסיור בעקבות פרחי 
החורף בגן הבוטני, נלמד על 

האבקה, נכין לעצמנו 
מגדירים ונלמד על היחסים 

המיוחדים בין פרחים 
לדבורים.

7.3.20
פורים בגן הבוטני

לכבוד פורים נגלה את 
הפרחים והחיות שמתחפשות 

נכין צבע איפור מהטבע 
ונלמד על המשמעות 

החשובה של חג פורים.

1.2.20
בעלי חיים בחורף

כיצד החיות בגן מתמודדות 
עם החורף? נחפש חרקים 

וזוחלים המסתתרים מהקור 
ונשמע איך דוד המלך ניצל 

בזכות העכביש.

8.2.20
ט“ו בשבט בגן הבוטני 

נצא  לסיור בגן הבוטני 
בעקבות פרחי החורף, נשמע 
מה למד שלמה המלך מהדבו־

רה, ונכין לעצמנו מגדיר 
פרחים.

15.2.20
מים משמים

רב הגשמים כבר ירדו והצמ־
חים מלאי מים, נבקר בבריכת 

החורף, נכין מקל גשמים 
ונלמד למה הגשם כל כך 

חשוב.

22.2.20
ניצנים נראו בארץ

נבדוק אילו פרחים חדשים 
פרחו, נכין צבע מחומרים 

טבעיים ונלמד על הפרחים 
הנדירים של הגן הבוטני.

29.2.20
מסע בזמן

נגלה איך היה נראה מישור 
החוף לפני שבנו כאן ערים, 
נפגוש מיני פרחים נדירים 

וניצור יצירות מופת בחומרים 
טבעיים.

 14.3.20
בשביל אל הבריכות
אילו חיות חיות בבריכת 

החורף? אילו צמחים טובלים 
במים? לרגל סוף עונת 

הגשמים נכיר את בריכות 
המים בגן, ונעשה מאמץ 

לבקש ששנה הבאה תהיה 
גשומה

28.3.20
בעקבות העקיבות
סיור גששות בעקבות

הציפורים, הזוחלים ושאר 
חיות הגן. נלמד איך מוצאים 

חיות, וכיצד לכל עכביש 
ויתוש יש תפקיד במערכת 

האקולוגית

21.3.20
יום השוויון האביבי

על מה נחלקו השמש והירח? 
איך צדים צל ומה ריחו של 
האביב בגן הבוטני? סיור 

מיוחד לכבוד הרגע בשנה בו 
היום  והלילה שווים באורכם 
והטבע כולו חוגג את האביב.

25.4.20
סוף האביב

סיור פריחה לסוף האביב. 
נצייר את הפרח היפה בעולם 

ונכין מגדירים לפרחים 
נדירים ונלמד על הקשר 

המיוחד בין הפרחים 
והחרקים

2.5.20
החיים הסודיים של הגן 

הבוטני
נתבונן כיצד החיות בגן 

מתכוננות לקיץ, נבנה בית 
מלון לחרקים ונגלה מה למדו 

חז"ל מהחיות

18.4.20
היה היו כאן פעם שקמים

סיור אל הטבע הפראי של 
מישור החוף, גבעות הכורכר 
והחולות המיוצבים. נכיר את 

הצומח שמילא פעם את 
סביבת העיר ונכין צבעים 

מחומרים טבעיים.

16.5.20
זרעי קיץ

סיור בעקבות הפרח ההופך 
לפרי והקיץ הנכנס לגן, 

נשתול צמחי קיץ בקיר הירוק 
ונשמע סיפור מעניין על 

נטיעה

4.4.20
חג האביב בגן הבוטני
נצפה בפריחה, נצייר את 
הפרח היפה בעולם, נכין 
מגדירי פרחים ונשמע את 
האגדה על שלמה המלך 

ומלכת שבא.

9.5.20
ל“ג בעומר

מסע מיוחד אל ארץ ישראל 
של ימי מרד בר כוכבא, נכיר 
את הטבע הקדום של ארצנו, 

נכין חץ וקשת, ונשמע 
סיפורים על המורדים

האמיצים.

29.4.20
אילן במה אברכך

יום העצמאות בגן הבוטני עם 
פעילות יום הולדת למדינה, 

סיורים מיוחדים וחידון 
עצמאות למשפחות. 

שבת לכל המשפחה בגני הטבע
 לוח פעילות שנתי
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