
 

 

 

 גן החושים

. הם המסננת דרכה אנו קולטים את העולם ובעזרתם אנו מבינים אותו. בחיינו החושים תופסים מקום נכבד

אך האמת היא שתמיד ישנה דרך לעודד , רובנו מתייחסים להתפתחות החושים כאל דבר טבעי ומובן מאליו

וכך לחוות את העולם בצורה , ומודע יותר, מכוונן יותר, את התפתחות החושים ולאפשר לילד להיות רגיש יותר

.עשירה ומלאה יותר  

אי לכך . המודעות לגוף וליכולתו לפעול, התנועה, שנות הגן הן השנים החשובות להתפתחות החושים" 

   " . צריכה להיות עידוד להפעלת המערכות החושיות והתנועה, לגבי כל אחד מילדי הגן, המטרות של הגננת

האגף לחינוך , האגף לתכניות לימודים, הפדגוגיהמנהל , האגף לחינוך קדם יסודי, משרד החינוך והתרבות)

( 1999מיוחד   

 .אשר מפעיל את החושים השונים, גן החושים הינו גן פעילויות לילדים

כאשר כל אחד מהקרונות משלב פעילות " ביתנים"י בצורת רכבת בעלת חמישה קרונות או הגן בנו, למעשה

 .זחילה/ לקבלת חוויה מקסימאלית המעבר בביתנים נעשה בכפיפה . העוסקת בפיתוח של אחד החושים

 :הביתנים הם 

  ביתן מוחשך בו מאופשרת כניסת אור מחרכים בגג הביתן. קרני השמש שחודרות  –ראייה

פנימה מאירות על מוקדים בהם נמצאות מראות ) עשויות פרספקס לא שביר ( או לחילופין, 

 כך נוצר אפקט ייחודי בתוך החלל. –צבעים שונים קרני השמש חודרות מבעד לפרספקס ב

  ביתן בו הרצפה והקירות עשויים חומרים בעלי מרקמים שונים כגון עץ, פלסטיק,   -מישוש

 קרטון ועוד. 

  בביתן מותקנים כלי נגינה כגון "פעמוני רוח" ו"מקלות גשם" היוצרים צלילים  –שמיעה

 ייחודיים ונעימים לאוזן.

  זה ממוקמות רשתות ומחוצה לו שתולים צמחי מרפא כך שהביתן כולו  י ביתןדבצי –ריח

 מתמלא ריחות נפלאים המגרים את חוש הריח.

   זהו למעשה הקטר של הרכבת. בכניסה וביציאה מהקטר ישנם מסלולים   -שיווי המשקל

 משופעים לפיתוח שיווי המשקל. ) השיפוע אינו מהווה סכנה בטיחותית (

 

 איכותיים ועמידים בתנאי מזג האוויר. י מחומריםהגן בנו -

 מומלץ לשלב את חמשת הביתנים ליצירת מרחב משמעותי אך, ניתן לבחור רק מהביתנים. -

 ניתן לשלב ביתנים לחושים נוספים. -

 

 


