
 ©  אישית בנימה

  חיינו.תחומים רבים במשפיע על שמשאב מוגבל הזמן הוא 

ק, חו"זיכרונות ילדות" מהעבר הרהיסטוריה לאומית ואוניברסלית, יש יש 

עתיד, שאיפות, תכניות ומשאלות של זמן , יש שלשום -וגם זיכרונות מתמול 

 ויש את ההווה, ה"כאן ועכשיו".

ובמידה כזו או  ,עצמנו בהתאם למחזוריות שבטבעמנווטים את מרביתנו 

שלא בהכרח תואמים  ,מוגדרים כולנו גם כפופים ללוחות זמנים - אחרת

 להעדפות או לקצב האישי שלנו.

, הגלובליזציה, תרבות הפנאיתוחלת החיים שעלתה, כל אלה, בד בבד עם 

ין , מצביעים על הקשר הבלתי נמנע בפתחות התעשייתית והטכנולוגיתההת

ומערכות היחסים שלנו עם עצמנו, עם  ,ממד הזמן לבין הרווחה האישית

 העולם ועם הסובבים אותנו.

 וכוללת כישורים כמו שליטה ,מתפתחת בהדרגהתפיסת הזמן אצל ילדים 

, תהליך למועד רלוונטי, הבנת רצף של במושגי זמן, שיוך פעולות והתמצאות

יכולת תכנון קבוצת השווים, מ המצופהקצב בין האישי להקצב הבין  התאמה

 ועוד. ,בלוחות זמניםעצמאית עמידה ואומדן, 

 פעילויות וקטעי קריאה בנושא הזמן. לקט לפניכם

 כל משוב, הארה, שאלה, בקשה ושיתוף יתקבלו בשמחה.

 aloncarmit@gmail.com: דוא"ל

 נוספים בקרו באתר האישי שלי: לחומרים

www.carmitalon.co.il 
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חומים רבים ומגוונים, ממד הזמן מלווה ומשפיע על חיי האדם בת

 ילדים ומבוגרים כאחד. והוא מעסיק

נגביר את המודעות למחזור הזמן והשפעתו על בתקופה הקרובה 

להשפעות  האדם והטבע. במסגרת הנושא נגביר את המודעות

 תופעות, תהליכים, יחסיםפעולות, לבין  בין ממד הזמןשקשר ול

נכיר את הרצף ושלבי ההתפתחות של : ותרחישים שונים בחיינו

ות מושגי זמן רלוונטיים כמו עונ תהליך / אירוע / פעילות, נחזק

חודש, שבוע, היממה וחלקיה, שעות פנאי, קצב לוח שנה, השנה, 

נאתגר את הילדים  ,וכ"ו, נעקוב אחר סדר היום בגן ובבית ,אישי

נחזק את ההבנה לתלות של האדם ו ,לבצע מטלות בפרק זמן מוגדר

כמו שעות הפעילות בגן, בבית הספר, בלוחות זמנים קבועים 

  ובמוסדות ציבור אחרים.בעבודה, בחנויות, בתחבורה 

נשמח לקבל תרשים ותמונות המתארים פעולות שונות על פי סדר 

  היום בביתכם.

  



 נושאים לשיחה ופיתוחו פעילויות

מרכיבות את היממה, השבוע, זמן שיחידות השמות של  ייתהקנ 

 החודש והשנה. 

בבית פעילויות רצף הועל  ,על סדר היום עמשפישם השעון כגורהכרת  

מומלץ להיעזר בסדרת תמונות  .חופשותו בימי חול, בחגים ובגן

כלים ואחר כך יוצאים מתארות רצף של פעילות. למשל: קודם אוש

ואחר כך הולכים לישון,  ,סיפור אחרי המקלחתל צר, מקשיביםלח

 חול לבקר שבת, וכ"ו. -השוואה בין בקר יום 

 הקניית מספר סודר ורצף ימי השבוע תוך שימוש במשפט שלם 

ום יום שני בשבוע", "אתמול היה : "היוהבחנה בין עבר, ההוה ועתיד

 "מחר יבוא יום שלישי בשבוע".  –יום ראשון בשבוע" ו 

כוללת שבהקשר זה חשוב לזכור שהשבוע השלם הוא סדרה שלמה 

גם אם  - מתוך הסדרה השלמהכל יום הוא יום אחד בלבד איברים.  7

הוא במקום השלישי, הרביעי או החמישי. לכן כשנעזרים בשלטים 

ימי השבוע כסדרה  7המייצגים את ימי השבוע יש להציג את כל 

ובכל שלט להדגיש את האיבר שנמצא במקום המייצג את  ,שלמה

 היום )מצורפים שלטים בהמשך הקובץ(. 

צפויים  הכרת המבנה של לוח שנה תוך סימון היום בשבוע ואירועים 

 וכ"ו.  ,כמו ימי הולדת, חג, חופשה, הצגה, מסיבה, טיול

אישי הקצב ממחישים את השמשחקים מטלות והתנסות פעילה ב 

של היחיד  היומיומיעל התפקוד של כל אחד  הפערים בקצב והשפעת

בקצב  להתחשבומהיר, היכולת להסתגל  –קצב איטי  :והקבוצה

 .להגביר קצב –, להאט שונה



בתור,  נההמתכמו  ,עדיפויות ונהלים מקובלים יסדרשיחה בנושא  

ם פעילות ולקראת יציאה, סי נותעד שהמבוגר יתפנה, התארגהמתנה 

 וכ"ו. ,מחייב תגובה מידית, אירוע דחוף שבפרק זמן מוגבל

לו"ז ושעות  או שרירותי, כגון\מנים חיצוני וסדר זלמכוונת חשיפה  

פעילות של מסגרות חינוכיות, מקומות עבודה, תחבורה ציבורית, 

 ועוד.טלוויזיה, חנויות, מוסדות ציבור, שידורי 

בכוחות גם לת להעסיק את עצמי כוהיעל ו ,זמן פנויניהול  שיחה על 

 יעיל תכנוןל, וצרכים אישיים העדפותהרחבת המודעות לתוך עצמי 

 הפקת לקחים.לו

תינוק, ילד  –קצב הגדילה וההתפתחות על פי שלבים שיחה בנושא  

, מסגרת רלוונטיים לגיל חובותזכויות וצפיות, וכ"ו, , נער, מבוגרצעיר, 

מעון, גן טרום חובה, גן חובה, כתה א', ב'.., חטיבת  –תואמת גיל 

  וכ"ו.צבא, ביניים, 

, (נקבהזכר או )על פי מין  השלמת פעלים וחלקי היממה במשפטים 

. למשל: דני ? (רבים יחיד לעומת) עתיד(, וכמות הווה וזמנים )עבר, 

ת( ו? )אוכל מאוא בקר ובערב(, רוניתב? ) -)מצחצח( שיניים ב 

 ?.. -( נעליים ב ים/ נועל ? )חולצים ואריאל  ?, גיל -ארוחת בקר ב 

  



 סיפורים לנושא

 אמא תחזור עוד מעט", תמר אדר" 

 .בקר בהיר אחד", אורה אייל" 

  הנדיב", של סילברסטיין"העץ 

  הקומקום קורא לקום", מתוך "הנשיקה שהלכה"

 לאיבוד", דבורה עומר

 .לילה חשוך אחד", אורה אייל" 

 סבתא סורגת", אורי אורלב" 

 .שון לא רוצה לישון", מרים רות" 

 שלולי", מירה מאיר" 

  שלושה ארנבים", מתוך "האגדות שלי", צביה וילנסקי"

 ונתן פרסקי

 חי. –איה חנוך ומיכל כהן "תפילילה", מ 

 

  



 רלוונטיים לנושא מושגים

  צהרים, אחר הצהריים, ם, ילפני הצהרילילה, בקר,  –יום

 ., לפנות ערבערב

   יםנ  לוח שנה, תאריך, יממה, שבוע, חודש, שנה, ש. 

 אתמול, היום, מחר, שלשום, מחרתיים 

  :)בהתחלה, באמצע, )רצף של אירוע / תהליך / סיפור

 ..כךבסוף, לפני, אחרי, עכשיו, עוד מעט, אחר 

 להתקדם, לאחר, לדייק, להתאפק, להספיק. 

 ...ימי השבוע ומספר סודר: ראשון, שני, שלישי 

 קצב אישי, קצב מהיר, קצב איטי. 

 לוח זמנים, תור, להמתין, להפסיד. 

 שעון, מחוגים, שעות, דקות, שניות. 

 שעון דיגיטלישעון קיר, שעון יד, שעון מעורר, שעון חול ,. 

  



 קהלת פרק ג

ל,   א.  ן;ַלכֹּ ל ְזמ  ם ֵחֶפץ - ְוֵעת ְלכ  י  מ   .ַתַחת ַהש 

ֶלֶדת   ב. מּות ֵעת ל    ;ְוֵעת ל 

ַטַעת  .ְוֵעת ַלֲעקֹור נ טּועַ  ֵעת ל 

ְרּפֹוא ֵעת ַלֲהרֹוג   ג.   ,ְוֵעת ל 

ְפרֹוץ ְבנֹות ֵעת ל   .ְוֵעת ל 

ְבכֹות  ד.  ְשחֹוק ֵעת ל    ,ְוֵעת ל 

 .ְוֵעת ְרקֹוד ֵעת ְספֹוד

יםֵעת   ה.  נ  יְך ֲאב    ְלַהְשל 

ים נ    ;ְוֵעת ְכנֹוס ֲאב 

ק ֵמַחֵבק ֵעת ַלֲחבֹוק ְרחֹּ  .ְוֵעת ל 

  ,ְוֵעת ְלַאֵבד ֵעת ְלַבֵקש  ו. 

ְשמֹור יְך ֵעת ל   .ְוֵעת ְלַהְשל 

ְקרֹועַ ז.    ְתּפֹור ֵעת ל    ,ְוֵעת ל 

 .ְוֵעת ְלַדֵבר ֵעת ַלֲחשֹות

ב  ח.  ְשנֹּ  ֵעת ֶלֱאהֹּ   ,אוְוֵעת ל 

ה מ  ְלח  לֹום ֵעת מ   .ְוֵעת ש 

  



 נעמי גונן, לוח שנה

 

נ ה י וֶשל הש   ליום ַהֻהוֶלֶדת ֶשל 

י ְבמתנ ה. בלת   לּוַח ק 

ים מ   והלוח הֶזה הוא לוח ְקס 

ל הימים: ים בֹו ְבַיַחד כ  ר   כי ג 

נ ה מקומֹו   להיֹום,האתמול ֶשּפ 

ְלשֹום. –וכל מה ֶשיבֹוא   ְוהי ה גם ש 

ף יו ְמצֹּע   ועונה ֶשל ַשֶלֶכת, ְוסת 

 גם ימים רטובים

ן האף  כשנֹוֵזל מ 

 אז אם ארֶצה באתמול לגעת,

ֶדש לדעת,  או מה שיהֶיה בעוד חֹּ

 אצטרך רק להושיט את היד

א מיד.  ואת כל הימים אמצ 

 

  



 אדם בחייו )יהודה עמיחי(

 בחייו אין לו זמן שיהיה לו זמן לכל,אדם 

 שתהיה לו עת לכל חפץ. -ואין לו עת 

 קהלת לא צדק כשאמר כך.

 אדם צריך לשנוא ולאהוב בבת אחת.

 אדם בחייו אין לו זמן.

 הוא מחפש -כשהוא מאבד 

 הוא שוכח, -כשהוא מוצא 

 הוא אוהב -כשהוא שוכח 

 .הוא מתחיל לשכוח -וכשהוא אוהב 

 

  



 הנרי ואן דייק, הזמן

 הזמן הוא איטי מדי למחכים

 מהיר מדי לפוחדים

 ארוך מדי לאבלים

 קצר מדי למבלים.

 !אבל לאוהבים הזמן הוא נצח

  

 אדי קנטור

 "האט ותיהנה מן החיים.

 –אם תמהר 

 תפסיד לא רק את הנוף,

 כי אם גם את תחושת

 הכיוון והסיבה"

  



 (לא ידוע )מחברהמתבונן  בעינייזמן 

 –על מנת להבין מהו ערכה של שנה אחת 

 שאלו תלמיד שנשאר כיתה.

 –על מנת להבין מהו ערכו של חודש אחד 

 שאלו אמא שילדה פג.

 - על מנת להבין מהו ערכו של שבוע אחד

 .שאלו עורך של עיתון אחד

  - על מנת להבין מהו ערכה של דקה אחת

 שאלו את האדם שפספס רכבת.

 –על מנת להבין מהו ערכה של שנייה אחת 

 שאלו את האדם שניצל מתאונת דרכים.

 –על מנת להבין מהו ערכה של אלפית השנייה 

 שאלו את הספורטאי שזכה במדליית כסף.

 .המחר אינו ידוע .ול הוא היסטוריההאתמ

 היום הוא מתנה.

 ."PRESENTלכן באנגלית קוראים לזמן הווה "

 



 לימי השבועשלטים היום בשבוע: 
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   הכרת המבנה של שעון אנלוגי

   

 

 



 הכרת המבנה של שעון אנלוגי

  



  

  



 תמונות להמחשת סדר היום

 

 

  



 

 

 

  

 בבקרשבע   7.00

 בבקרשמונה   8.00



 

 בבקרתשע  9.00  

 בבקרעשר  10.00



 

  

 בבקראחת עשרה  11.00

 שתים עשרה בצהרים 12.00



 

 אחת בצהרים 13.00  

 שתיים בצהרים 14.00



 

 שלוש בצהרים 15.00  

 הצהריםארבע אחר  16.00



 

  
 חמש אחר הצהרים 17.00

 שש בערב 18.00



 

 שבע בערב 19.00 

 שמונה בערב  20.00


