
כיתה א'

ט"ו בשבט הגיע – חג לאילנות

מטרות
למידה כיצד להתעמק בטקסט חזותי.. 	

למידה על מחזור החיים של העץ והאדם.. 	

חשיפה לכך שישנם ילדים בעולם שחיים באזורים שונים, עם עצים שונים ומזג אוויר שונה, פיתוח עניין . 	
וסקרנות בחוויות אחרות. 

ציוד 
תמונה של שקדיה פורחת )עדיף בין עצים אחרים שלא מלבלבים בעונה(. 	

שתי כרטיסיות – 	. אבולוציה. 	. צמחים )זוג כרטיסיות לכל חברותא(. 	

דפים וצבעים )אפשר גם חומרי יצירה( למתנות ולברכות לעצים. 	

מאגר בועות דיבור ריקות. 	

מהלך

פתיחה )10 דק'(
נפתח בהשמעה או שירה משותפת של השיר 'השקדיה פורחת' / ישראל דושמן.. 	

נראה תמונה של שקדיה פורחת )מומלץ להראות תמונה בה רואים את העצים האחרים בתקופת החורף(.. 	

למידה בחברותא )20 דק'(
התלמידים יחולקו לקבוצות, ויקבלו הנחיות קוליות מהמורה, שלב אחר שלב

נקריא את השיר 'שתיל קטן' ונדגיש את תהליך הצמיחה. ננחה – שוחחו בקבוצה ושאלו: במה דומה . 	
העץ לילד ששתל אותו?

נחלק לתלמידים שתי תמונות: תמונה של שלבי התפתחות של עץ ותמונה של שלבי התפתחות של . 	
אדם. ננחה - שוחחו בקבוצה ושאלו: מה דומה בין התמונות? מה שונה? 

נציג תמונות )מצ"ב( של צמחים הגדלים במקומות אחרים בעולם בתקופת שבט. ננחה - שוחחו . 	
בקבוצה ושאלו: שערו היכן מצולמות התמונות? מהי העונה בה מצולמות התמונות? האם לדעתכם 
ילדים יהודים, שאלו העצים הגדלים בסביבתם, חוגגים את ט"ו בשבט? מה הם חוגגים )היזכרו בשיר 
השקדייה פורחת...(? כיצד הם חוגגים? מה לדעתכם הילדים אוכלים בט"ו בשבט? האם הם נוטעים 

עצים? מה דומה בין הילד לעץ שהוא מצולם לידו? מה נותן העץ לאדם? מה נותן האדם לעץ?

ננחה – שוחחו בקבוצה ושאלו: אם העץ היה יכול לבקש משהו מהאדם – מה הוא היה מבקש? )הציעו . 	
בקשות לעצים שגדלים בארץ ועצים שגדלים במדינות אחרות בעולם(

ננחה – חישבו יחד על מתנה שאפשר לתת לעצים לכבוד ראש השנה לאילנות )המתנה יכולה להיות . 	
מעשה, או החלטה. לא רק הענקה של דבר(. צרפו ברכה למתנה שבחרתם.



אסיף במליאה )15 דק'(
הקבוצות ישתפו בברכות והמתנות שבחרו. . 	

בתוך בועות דיבור שהכנו מראש נכתוב את כל הבקשות שעלו מצד העצים בקבוצות השונות )אפשר . 	
לשלב בתמונות שעל הכרטיסיות(.

נשאל – במה אנשים דומים לעצים במה שהם רוצים וצריכים? כיצד נוכל לציין את הקשר שלנו . 	
לעצים בט"ו בשבט הקרוב?



לימוד במליאה במסגרת הפתיחה
 

שתיל קטן

מילים: אהרון אשמן

לחן: יואל ולבה

 

ָשִתיל ָקָטן

בָט בְּט"וּ בִּשְׁ

עָמַד בַּגַּן,

לַָחשׁ בַּלָּאט.

ֲאנִי ֶאגְדַּל

וְלֹא ֱאבֹּל,

ֶאהְיֶה לְעֵץ,

לְעֵץ גָּדֹול.

יֶלֶד טֹוב

ַתל, אֹוִתי שָׁ

ֶקה – הוּא יַשְׁ

ֲאנִי ֶאגְדַּל.

ַאצְמִיַח ּפְִרי,

צֵל ֶאּתֵן,

צִּפֹור ֶאצְלִי

ּתִבְנֶה לָּה ֵקן. 

ֲאנִי ֶאגְדַּל...

וְיֶלֶד טֹוב,

ַתל, ּשָׁ זֶה שֶׁ

הַּפְִרי יְִקטֹף וְגַם יֹאכַל

יָנוַּח ּפֹה

בְּצֵל ָקִריר,

וְהַצִּּפֹור

יר. יר לֹו שִׁ ּתָשִׁ
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