
 :
 

טקסטים רבים נכתבו על ההקבלה בין האדם לעץ
מצורפת עבורכם סדרת תמונות עצים - תוכלו להשתמש בהן לעידוד שיח אישי עם חניך ,

 לשיח קבוצתי ואפילו לקישוט הקבוצה ויצירת אווירה נעימה .
 

מצורפת בנוסף גם הצעה לרעיונות לשיח בעזרת תמונות העצים:
פזרו את התמונות על שולחן / רצפת החדר והזמינו את המשתתפים לבחור תמונה 

שבעזרתה יוכלו לשתף את הקבוצה. בעמוד הבא תמצאו הצעות ורעיונות לשיח ושאלות ...
 

מוזמנים לחשוב בעצמכם על עוד שאלות ומשימות בעזרתן תוכלו להשתמש בערכת התמונות.
בהצלחה !

 
 

מסיבה ביער  
30 תמונות עצים לפעילות 

אילנית שושן - המרכזייה החינוכית 



אם הייתי עץ – איזה עץ הייתי , האם גבוה או נמוך , עץ סרק או
עץ פרי, איזה פרי ? האם עץ מדברי או כזה שגדל ביערות הגשם?

האם עץ קוצני או עץ פורח ? עץ בודד או בתוך חורש צפוף ?
איזה עץ מתאר לדעתכם את הקבוצה שלנו ?

איזה עץ (או חלק בעץ ) מייצג עבורכם את העתיד שלכם,
ואיזה עץ ( או חלק בעץ ) מספר על העבר שלכם?

מה הייתם רוצים להצמיח אצלכם ? מה אתם אוהבים בעצמכם
והייתם רוצים להרחיב אותו ,להעמיק , לעשות יותר

מה הייתם רוצים לגדל מחדש , שאולי אין לכם עכשיו והייתם
רוצים שיהיה לכם ?

מה אפשר ללמוד מן העצים והצמחים על תהליך הצמיחה ? על
הדרך להצלחה ?

הידעתם-  הזרע המוטמן באדמה , רגע לפני שהוא נובט עובר
תהליך של רקבון – ומתוכו נובט נבט חדש. האם אתם מכירים

את התופעה הזו מהחיים שלכם , שרגע לפני ההצלחה נראה לכם
שכלום לא הולך ? מה יקרה אם נוותר ברגע הזה ?

לעץ יש שורשים וענפים - מהם שורשיו וענפיו של האדם? האם
החוכמה,המחשבות, האידיאלים, הערכים והאמונות ואולי דווקא

המעשים הפעולות, וההרגלים?
מהם הענפים הפירות של האדם ?

 
בקשו מהילדים לצייר את העץ שלהם - איזה עץ הם היו ?

בהתאם לגיל לאופי הקבוצה אפשר להרחיב ולהעמיק את השיח:

אם הייתי עץ ...

לסביבה באהבה

טו בשבט - 
יום הולדת לאילן

למה צריך לחגוג יום הולדת לעצים ? מה
תרומתם לחיינו ? 

-מי עוד חוגג יום הולדת בטו בשבט
(הכנסת) למה לדעתכם נקבע יום ההולדת

של הכנסת לטו בשבט?
אם הייתם צריכים לבחור עץ חדש לסמל

המדינה, באיזה עץ הייתם בוחרים ?

מה אני עושה למען הסביבה? למה חשוב לשמור על
כדור הארץ? על הצמחים והעצים? 

מה אני עושה באופן אישי כדי לשמור ? 
מהן הפעולות שאתם מכירים שעוזרות לשמור על

הסביבה (מיחזור – שימוש חוזר במוצרים ברי קיימא,
שימוש מבוקר באנרגיה , צריכת מים מבוקרת ,

שמירה על ניקיון אישי וסביבתי )












