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 מרחב למידה של אורח חיים בר קיימא -בית ירוק בגן

  

 

חיים באורח יחווה ויתנסו לאורך השנה  ילדי הגן מטרת הבית הירוק להוות מרחב פעילות שבו

כמובן שגם בתוך הגן יש . עונה/תקופה בהתאם לנושא נלמד בגןבעזרת הגננות שלהן בכל  ירוק

מכוון את הגננות לפעילות מכוונת חוץ כיתתית )נוסף על  פעילות שניתן לעשות אך הבית הירוק

 המשחק בחצר(. 

 

 הפעילות בבית הירוק:

הפעילות תתחלק לפעילות  .שנשתמש בהם בבית הירוקר הדגמות שונות השנה נייצ ךלאור

מינים, עשיית קומפוסט בחצר מתמשכת אותה ילדי הגן מובילים )תצפית בציפורים, חקר מגוון ה

  ברי. פרוט בטבלאות בהמשך המסמך.אם לנושא נלמד/ לוח השנה הע( ופעילות בהתועוד

 

 חצר הבית הירוק:

 .מחוץ לבית יוצב קומפוסטר אליו יאספו שאריות אוכל ועשבים מהגינה 

  ניתן לבנות בחצר תנור שמש שידגים את השימוש באנרגית השמש לבישול אוכל )תנור זה

 יש לכסות על מנת שלא יתחמם כשאין בו צורך(.

 

 הבית הירוק:  פנים

 . לפעילויות שנפעיל לאורך השנה בביתתאימו התצוגה, הכלים והחומרים י
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 הבית הירוק יוכל לשמש ל:

קישור  הרחבה נושאים סביבתיים פעילות 

לנושא 

 הנלמד בגן

ייבוש צמחי תבלין מהגינה או מגינות מאכל  בית תה

בישוב/שכונה בו נמצא הגן. תליית ענפי התבלין 

יבוש איסוף העלים על קירות הבית. לאחר 

והכנת התה. )מתאים ליבוש לואיזה בקיץ 

 ושימוש במהלך החורף(

 גינה אקולוגית

 צרכנות ירוקה

 חיסכון במשאבים

גידול צמחי תבלין 

בגינה לצורך הכנת 

 תה

 

מקום תצפית בציפורים הכולל משקפות  בית ציפורים 

פינות האכלה לתצפית, לוח תצפית בציפורים, 

 לציפורים.

 ביולוגימגוון 

שימוש חוזר 

)שימוש בשאריות 

 אוכל(

הקמת פינות 

האכלה לציפורים 

בבית הירוק ובחצר 

 הגן

 

שימוש  -עבודות נגרות ושיפוץ רהיטים ישנים בית מלאכה 

 חוזר בשאריות עץ. 

 בניה בלבני אדמה בחצר הבית הירוק

שימוש חוזר 

 בפסולת

 תיקון

 חיסכון במשאבים

 בניה ירוקה

שימוש בחומרים 

הנמצאים בסביבה 

 הקרובה

 הקמת נגריה 

יצירת לבני משחק 

מאדמה ובניה עם 

 הלבנים בחצר

 

בית מאפה/ 

מטבח/ 

 מסעדה

בניית תנור שמש והצבתו. הכנת מאפים )פיצה 

 על פיתה( וחימום אוכל.

 חיסכון באנרגיה

 אנרגיה מתחדשת

 חיסכון במשאבים

הקמת מטבח 

 -ומסעדה בחצר

שימוש באנרגיית 

השמש 

/חימום לבישול

 אוכל

 

בית חקר 

 הסביבה

נוסף על חקר ציפורים בסביבה ניתן לחקור 

חרקים, פרחים, עצים, אבנים ועוד... ולהיות 

פקח/חוקר צעיר. בעזרת ציוד חקר כמו מגדלות, 

טרריום, מגדירים שונים ציור ותיעוד הסביבה 

הטבעית לאורך עונות השנה. ניתן לבנות בית 

 לחרקים. 

 מגוון ביולוגי

שימור מגוון 

 המינים

 יחסי גומלין בטבע

 מערכת אקולוגית

יצירת מעבדת שדה 

לחקר ומעקב אחרי 

 הסביבה
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 פעילות בבית הירוק פעילות בגן למידה בגן נושא 

חיסכון  1

 במים

משבר המים, פעולות 

לחיסכון במים שניתן 

 לעשות בבית ובגן

איסוף מי נטילת ידיים, מי 

שתיה שנשארו בכוסות 

בסוף היום להשקיית 

הגינה, איסוף מי המזגן 

להשקיית הגינה )בקיץ(, 

הכנת שילוט לחיסכון במים 

שיוצב ליד הברזים בגן ועל 

 מכלי הדחה בשירותים. 

מד גשם על הדופן 

החיצונית של הבית 

 הירוק

חיסכון  2

 באנרגיה

זיהום אויר כתוצאה 

ת פחם בתהליך משריפ

 יצור החשמל, 

שילוט לכיבוי אורות בגן 

בעת שיוצאים ממנו לחצר, 

 לטיול  או בסוף היום.

פתיחת חלונות ביום נעים 

במקום הדלקת מזגן. 

לקבלת אור פתיחת וילונות 

 יום מרבי.

בניית קולט שמש 

 ,להדגמה

בניית תנור שמש 

 ,לאפיה

בניית שעון שמש על 

 הבית או בסמוך לו

 הפחתת 3

 פסולת

משבר הפסולת, מהי 

פסולת ומה המקור 

שלה, טיפול בפסולת, 

ממטרד למשאב, 

שימוש חוזר, מחזור, 

הפחתת פסולת, חוק 

האריזות, קומפוסט, 

חוק צרכנות נבונה, 

 האריזות )פח כתום(

פינת שימוש חוזר ליצירה 

איסוף שאריות , )סדנה(  בגן

, פינת מזון לקומפוסטר

מחזור, מכולת ירוקה בגן 

עם סלים, סל כתום בפינת 

 מטבח

הצבת/ הקמת 

קומפוסטר בחצר הבית 

 .הירוק

שימוש חוזר בחומרים 

 בפעילות בבית הירוק.

שימוש בשאריות אוכל 

 להאכלת ציפורים

מגוון  4

שמירה על 

מגוון 

 המינים 

חיות בר, פרחי בר, 

חיות בר מוגנות, פרחי 

בר מוגנים, טבע עירוני, 

 שמורות טבע, 

מחי הבר היכרות עם צ

כל ילד  -וחיות הבר בישראל

יבחר חיה או צמחה שהוא 

אוהב יכיר אותו וילמד את 

איסוף שאריות  ילדי הגן.

אוכל לפינות האכלה 

 לציפורים.

פינות האכלה 

לציפורים בחצר ובבית 

הירוק, שובך לציפורים 

בגג הבית הירוק, גג 

ירוק בגג המבנה עם 

זרעים של צמחי בר, 

 פינת תצפית בציפורי

 בר, 
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