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מחזור החיים של החי  המעצבים ומשפיעים על חיוניים הם שני יסודות האור והחושך

 סדר היום האישי והציבורי שלנו.  ומכתיבים את ,והצומח. שניהם משלימים זה את זה

מתאר את קשת הרגשות, שושא האור והחושך אף מסמל קו רצף במקרים רבים נ

היטיבה לתאר  ביחס לאירועים ותרחישים שונים. החוויות, העמדות והתחושות שלנו

 זאת אלונה פרנקל בספרה "היום הרע של טובה": "איזה יום שחור!!!"...

עשוי להעמיק את ההבנה של הילד ביחס לסדר ולהגיון העיסוק בנושא האור והחושך 

ותרחישים שונים שהוא חווה במהלך היום /  , עיסוקיםהעומדים מאחורי פעילויות

וליכולתו לנווט את  ,/ החודש / השנה. הבנה זו עשויה לתרום לביטחונו האישיהשבוע 

 עצמו במציאות היומיומית. 

 מסקנותהוהסקת  ההשוואהמעקב, ההתבוננות, ה, חקרהפעילויות  בד בבד עם שפע

ביטוי ועיבוד שעשויות לעודד  שמזמן הנושא, הוא מזמן גם שיחות ומגוון התנסויות

 שיתוף והפריה הדדית. תוך רגשותחופשי של 

גורם מזמן לפתיחת כ -נושא האור והחושך יכול להיות חוליה מקשרת בין עונת הסתיו 

האוויר המשתנה(, לבין חג החנוכה הנושא )היום המתקצר, המעבר לשעון החורף ומזג 

 ממחיש היטב את נושא האור והחושך.ש

 

 aloncarmit@gmail.comשאלה ובקשה יתקבלו בברכה: כל משוב, שיתוף, 

בקרו באתר האישי שלי בו תמצאו מגוון נושאים וכלים נוספים: 

www.carmitalon.co.il 

 בברכה,

mailto:aloncarmit@gmail.com
http://www.carmitalon.co.il/


 

 

 

 

 "האמת היא, שרק בחשכה מוצא אדם את האור. 

 מיסטר אקהארטרוב מתמיד".  לכן, בעת שנתעצב יהיה האור ק

האור והחושך: נכיר  –בתקופה הקרובה נעסוק בגן בנושא 

שמש, ירח,  ונשווה בין מקורות אור ואמצעי תאורה שונים, כמו

מנורות חשמל, פנסים, נרות, וכ"ו. נשווה בין  -כוכבים, לעומת 

כמות האור ואורך היום בקיץ לעומת החורף, נתייחס 

ערות, עשייה, תנועה,  -ן הלילה להבדלים בין היום לבי

הרפיה,  פעילות, יציאה מהבית, חברה, רעש, וכ"ו, לעומת

שינה, חלומות, שקט, רוגע, התכנסות המשפחה בבית, ועוד, 

נשוחח על התנהגות האדם והרגשות שהוא חווה במצבי 

לעומת הרגשות המתעוררים במצבי "חושך" )ביטחון,  ,"אור"

מיות, לעומת פחד, חרדה, שליטה, הנאה, תקווה ואופטי

 .(העדר שליטה, בדידות, צורך בהגנה, ייאוש ופסימיות

 

  



 -"שלח עינייך אל אור השמש 

 ולא תראה את הצללים" 

  )הלן קלר(

 

 

 איש יידע ויבין צריך שכל

 שבתוך תוכו דולק נר

 ואין נרו שלו כנר חברו

 .ואין איש שאין לו נר

 וצריך שכל איש יידע ויבין

 שעליו לעמול ולגלות

 ,את אור הנר ברבים

 ולהדליקו לאבוקה גדולה

 . ולהאיר את העולם כולו

 הראי"ה קוק

  



 מושגים ונושאים לשיחה

 אור, מאורות, אמצעי תאורה, שמש, ירח, כוכבים 

 חושך, חשכה, לילה, צל, צלליות, שירי ערש 

בקר, צהרים, אחר הצהרים, ערב, לילה, יום, יממה,  

 עונות השנה, לוח השנה, זריחה, שקיעה ימי השבוע,

 צהרים וערב, שעות פנאי –סדר יום, ארוחת בקר  

מכשירי חשמל, פנסים, פנסי רחוב, נורות, נרות,  

 תאורת חרום

 דמיון, מציאות, חלומות , משאלות 

רגשות: שמחה, תקווה, רוגע, התרגשות, הנאה,  

 פחד, דאגה, געגוע, עצב

 מנוחה, חלומות פז... ברכות: בקר טוב, בקר אור, ליל 

פרידה, פיזור המשפחה ויציאה מהבית, חזרה לבית,  

 התכנסות ומפגש משפחתי

 

 

 

 



 (בעזרת שני האגודלים) ורבן ד , דתיהגברת ואדון

 : גברת ואדון נפגשו בתיאטרון

 .אדון - ערב טוב  .גברת - ערב טוב

 .אדון –נעים מאד   .גברת –נעים מאד 

 .ישבו והסתכלו בהצגה

 ,צחקו עד השמים - כשהיה להם מצחיק

 .לבו חזק ידייםיש - כשהיה להם עצוב

 .מחאו כפיים - ההצגה ובסוף

 .גברת -לילה טוב   .אדון -טוב לילה 

  



 דף מידע להורים:

האור והחושך: נכיר ונשווה  –בתקופה הקרובה נעסוק בגן בנושא 

שמש, ירח, כוכבים,  -בין מקורות אור ואמצעי תאורה שונים, כמו 

ות, וכ"ו. נשווה בין כמות האור מנורות חשמל, פנסים, נר -לעומת 

ואורך היום בקיץ לעומת החורף, נתייחס להבדלים בין היום לבין 

ערות, עשייה, תנועה, פעילות, יציאה מהבית, חברה,  -הלילה 

רעש, וכ"ו, לעומת הרפיה, שינה, חלומות, שקט, רוגע, התכנסות 

המשפחה בבית, ועוד, נשוחח על התנהגות האדם והרגשות שהוא 

לעומת הרגשות המתעוררים במצבי "חושך"  ,וה במצבי "אור"חו

)ביטחון, שליטה, הנאה, תקווה ואופטימיות וכ"ו, לעומת פחד, 

 וכ"ו(. ,חרדה, העדר שליטה, בדידות, צורך בהגנה, ייאוש, פסימיות

במסגרת הנושא ננסה להעמיק את המודעות לקביעות שבממד 

 ולסדר היום בבית ובגן.  ,הזמן

רוך עם הילדים טבלה ובה לוח זמנים יומי ו/או שבועי של מומלץ לע

ובני משפחה אחרים. נשמח לקבל את הטבלאות על מנת הילד 

להדגיש את השווה והשונה בין הטבלאות השונות. בנוסף, נתייחס 

בהדרגה גם לנושא השינה והחלומות. בסיום הנושא נבקש 

 למסיבת פיג'מות. –מהילדים להביא לגן פיג'מה 

 

 

 

  



 

  



 


