כרטיס מוצר גינת חמשת החושים
שם המוצר :חצר חמשת החושים סיווג :סביבה חינוכית
אוכלוסיית היעד :ילדים והוריהם גיל2-6 :
תיאור התכנית 2-3( :שורות)
פיתוח מרחב בחצר הגן /המעון המעודדת שימוש בחמשת החושים  ,על ידי הכשרת הגננת  ,ליווי
מקצועי בתיכנון ,וסיוע בציוד בסיסי וחומרים נדרשים
מטרת התכנית :פיתוח סביבה חינוכית המעודדת התפתחות מיטבית של הפרט
 .1אנשי מקצוע (רכז תכניות ,רכז הכשרה)
מנחה מקצועי  /רכז הכשרה – בהיקף של כ 5 -שעות לגן
ב .תשתיות (ארגוניות ,פיזיות)
ציוד פיסי – אבנים ,שתילי תבלינים ,חומרי טבע במספר מרקמים
כיצד מיישמים:
שונים ,פרחים ,צינור השיקייה ,חומרי בנייה
מה דרוש להפעלה
רתימת הורי הילדים בגן להקמת המרחב בשיתוף הילדים
ג .ידע
ידע לצורך להקמת המרחב התחושתי בחצר
שימוש פדגוגי במרחב
אורך המפגשים :שעה
מספר מפגשים3 :
א.משך הכנת המענה :חודשיים
ב.דרישות מיוחדות (מיקום ,ציוד ,זמן ,אישורים ,גיוס אנשי מקצוע
מרכיבי יישום מיטבי:
להכשרה ,גיוס הורים וילדים לתכנית):
המקצועי
טיב המנחה
גיוס מנחה מקצועי ,ציוד בסיסי ,העבודה בשיתוף הקהילה
בהובלת הגננת
תקציב - ₪ 3000 :עלות ציוד לגן (ללא פרגולה וללא עבודה של אנשי מקצוע)
 - ₪ 1000עלות מנחה מקצועי לגן (העלות תרד בהעסקה כשכיר)
שותפים:
אחראי ביחידה:
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כרטיס גינת חושים – גירסא לגננת  -דוגמא
המענה:
מטרות:
התפתחותית:
קוגנטיבית:
רגשית:

גינה המזמנת לילד משחק ,תחושות ,צלילים וריחות מהסביבה הטבעית.
קידום התפתחות חושית – תנועתית מיטבית – מגע ,תחושה ,שיווי משקל ,שמיעה וראייה.
מרחב ללמידה רב חושית ,חוויתית בכלל תחומי הליבה
חיזוק הביטחון התנועתי ,מרחב לחיברות ,דמיון ויצירתיות

דרישות פיסיות:
גודל ליחידה 2 :מ"ר גודל מינימאלי
חצי צל – מומלץ עם מפנה צפוני
תאורה :
נדרשת ,באופן חלקי
אדמה:
מרכיבי החצר החושית:

המרכיב

תיאורו

שביל חושים שביל הליכה המורכב ממגוון חומרי טבע ,בעלי מרקמים
שונים.
אזור ובו שתולים מגוון צמחי תבלין ומאכל ריחניים  ,המרחב
סדנת
כולל דלפק קטן וכלי מחקר שונים המאפשרים לעשות שימוש
הבשמים/
בצמחי הריח (כגון :עלי מכתש ,קומקום)...
בית התה
מתחם שקוע או מוגבה ,המכיל חומר טבע נעים למגע כגון:
ברכת
עלים יבשים ,חול /אדמה ,חצץ
תחושות
סלסלות של חומרי טבע ואחרים המשמשים לבנייה ומשחקי
סדנת
דימיון בחצר
חומרים
פרגולה בנויה או שלד לצמח מטפס שמאפשרים טיפוס של
קשת
צמחים מטפסים בשלל צבעי הקשת ,כולל מטפסי מאכל
הצבעים
(כמו  :גפן)  ,המכילה ספסל בנוי
סדנת
הטעמים

ערוגות ירק עצי פרי ומטבח חוץ אמיתי המאפשר גם משחק
דמיוני (יכול להשתלב עם בית התה)

תרומתו
תחושה גסה ועדינה
חיזוק חוש הריח ,משחק
וחקר
חיזוק התחושה הגסה
תחושה ומשחק בחומרי
טבע ,דימיון
חיזוק חוש בראייה ,פינת
מוצלת להתכנסות
בגינה
הבנת תהליכים ,חוש
הטעם ,משחקי דימיון
וכישורי חיים
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תשומות:
ציוד:

פיילה ,כף בנאים ,ספוג ,רשת טייחים.
מלט לבן -,שק שלושה מטרים רבועים .חלוקי נחל
בגודל ביצה – שק למטר רבוע של השביל
שביל תחושות
מלט לבן ,אבני שפה  ,רשת טייחים ,אבני כורכר,
אצטרובלים ,בלוטים ,עלים יבשים ,אדמה חרסיתית/חולית
ברכות תחושה
כניגוד לאדמה הנפוצה בגן.
פרגולה
חומרים:
שלד ברזל ושלד עץ
פינת חומרים
סלסלות  ,חומרי טבע
מטבח חיצוני /בית תה
מתקן מוכן בצורת בית  /קרשי עץ /משטחי עץ וצמיגים
ערוגות ירק
להכנת מטבח ממוחזר
קרשי עץ
לוונדר ,רוזמרין ,נענע ספרדית ,קארי תאילנדי ,בת
צמחי תבלין
קורנית לימונית ,אורגנו.
סלסלי הכסף ,יסמין ערבי,
צמחי בושם
בן אפר למינו ,במבוק ננסי ,זואיסיה דקת-עלים
צמחי ליטוף
צמחייה:
בשלל
מטפסים
"צמחים
פסיפלורה ,גפן ,לפופית
צבעים”
שתילים מותאמי עונה ואזור
שתילי  /זרעי ירקות
עצי פרי -רימון ,לימון ,זית..
עצים
צרכי חזוקה :עישוב גיזום ומילוי הברכות והסלסלות כשהן מתרוקנות.
שתילת ירקות פעמיים בשנה
תשתית
 7מטרים
קו טיפטוף לצמחייה
השקייה:
תשתית
איורור ודישון מינימאלי
אדמה:
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קשת צבעים

שביל תחושות

סדנת חומרים

גינת תבלינים

בית תה
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