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 משפחה בצמיחה

 

 

 הילדים וההורים ידברו ויעסקו ביחד בסיפור ההיסטוריה וצמיחתה של המשפחה  מטרת הפעילות:

 

 קטעי קריאה המצורפים בהמשך :הציוד הנדרש

 בריסטול לכל משפחה  

 צבעים/טושים  

 דבק  

 מספריים  

 

 

 קטעי הקריאה בארבע פינות שונות של החדריש להדביק את  הכנות מוקדמות:

 

 מהלך הפעילות:

תחנות שבכל אחת מהן הם יעסקו בחלק מצמיחת המשפחה במקביל  4המשפחות יעברו במסלול הכולל 

לצמיחתם של עצים. בכל תחנה יהיה קטע קצר שבו יתואר תהליך צמיחת העץ. לאחר שיקראו את 

ת העץ המשפחתי שלהם תוך שהם מתייחסים לתקופות הקטע. יצטרכו המשפחות ליצור על בריסטול א

 שונות בחיי המשפחה.

המשפחות יקראו קטע קצר על זרעי צמחים ולאחר מכן יצטרכו לצייר/להדביק זרעים:  -תחנה ראשונה

בה שעל הבריסטול תמונות שמתייחסות לתחילתה של המשפחה: המקום שבו התגוררו ההורים, הדרך 

 ...הכירו

 

חר שיקראו קטע קצר על נבטים, יוסיפו המשפחות לציור שלהם תמונות אלנבטים: –תחנה שנייה 

המדברות על הולדת הילדים והתקופה בה היו ילדים קטנים. דברים שאהבו לעשות, דברים שאפיינו 

 ...תכתינוקואותם 

 

רו בשלב זה יוסיפו המשפחות ענף לכל אחד מבני המשפחה ועליו ידביקו/יצייענפים:  –תחנה שלישית 

 דברים המאפיינים אותו כיום.

 

הפירות יסמלו את הדברים החיוביים שהשיגה המשפחה עד היום ומה היו פירות:  -תחנה רביעית

 מאחלים לעצמם להמשך...
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החלק הקטן ביותר בצמח שבאיזרתו מופץ הצמח ומתרבה. יש לו שלושה חלקים עיקריים:הוא ה הזרע  

 עובר: מהעובר מתפתח הצמח העתידי

 רקמת אגירה: רקמה המזינה את העובר

 קליפה: מגנה על העובר

  יש בטבע זרעים בכל הצורות ובכל הצבעים

  

 

 

נבט הוא צמח צעיר המתפתח מתוך עובר רדום של צמח במהלך הנביטה, בעקבות החשפות הזרע לתנאים מתאימים, 

 מתעורר העובר ומתחיל להתפתח הנבט שממנו יותא הגבעול והשורוש ובהמשך מתפתח לצמח בוגר.

 

 

   

       

     

 

הגבעול הוא איבר בצמח שממנו צומחים בדרך כלל העלים. הגבעול הראשי של הצמח נקרא גזע ובראשו 

ן מהשורש לשאר ישנו עלה הגביע המחזיק את הפרח. תפקידו העיקרי של הגבעול הוא העברת חומרי מזו

יברי הצמח.א  

 

 

 

 

ועסיסי  טופים בחומר מזיןזרעים שע אחד האמצעים של הצמח להפצת זרעיו. הוא מכיל בתוכו הפרי הוא

 שעטוף בקליפה
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