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 נבט בסרט  

מה צריך? זרעי תורמוס, שעועית או חומוס, קנקלי פלסטיק, בריסטול שחור,   

 חול 

 מה עושים?  

 את החלק העליון של הקנקל כך שיתקבל מיכל מאורך הסירו  .1

 שיעבור את שפת הקנקל בתוך הקנקל בריסטול שחור כך   הניחו .2

את החלק הפנימי של הבריסטול בחול רטוב כך שיצמיד את   לאו מ .3

 שהחול לא יחדור בין הדופן לבריסטול.   הזתדלוהבריסטול לקנקל ו

  והדק שלא יפלו לתחתית ו הקפידו זרעים בין הבריסטול לדופן,  ו חדירה .4

 שוב את החול. 

מים למנבטה. הרטיבות  כל כמה ימים  הוסיפומעט את החול ו ו רטיבה .5

של החול תעלה אל הזרעים דרך הבריסטול ותיקלט בהם, ותביא  

 לנביטה. 

מים   ו וסיפהאת המנבטות על אדן חלון מואר או בחצר בשמש,   ו ציבה .6

 מהשורשים והנבטים שמתגלים לעינינו  ותפעלהמדי פעם ו

מגדלת כיצד * אפשר להכניס את הזרעים בכיוונים שונים ולהתבונן בעזרת זכוכית  
 הזרע נובט תמיד כלפי מעלה

* אפשר להצמיד למיכל סרגל או לסמן עליו שנתות ולהשוות בין התארכות הנצרון 
 )הנבט( והשורש.

 

 

 

 

 נביטים נבטים מ

ן, קטניות  צריך? תבניות ביצים, גביעי מעדנים וגבינות וכדו', צמר גפמה 

  וגרעינים שונים: שעועית, חומוס, גרעיני חמניה )לא קלופים ולא קלויים!(, חיטה 

 , תורמוס ועוד מלאה

 ☺אומרים מהר את הכותרת כמה פעמים   מה עושים? 

אפשר   שעות, עדיף לילה.   8-מראש במים את הקטניות והגרעינים כ ושרה

ת  ו ארטיבה. בטושים, מדבקות וכדו'או את גביע ההנבטה  לקשט את התבנית 

.  בכל שקע או גביע צמר גפן ועליו את הקטניה או הגרעין  וניח הצמר הגפן ו

 לשמור על צמר הגפן לח אבל לא רטוב מדי, ולצפות...   הקפידו

 * יש להקפיד להשתמש בקטניות וגרעינים לא קלויים ובקליפתם!
 נובטים, למניעת אכזבה מומלץ להניח יותר מזרע אחד בכל מצע.* לא כל הזרעים 

 

  

 פריחה

נבטי חמניה הם טעימים 

ובשרניים במיוחד. הכינו מנבטה 

ך כמה ימים וותם הלמיוחדת 

 !סלט נבטיםתוכלו להכין 

אם תשתלו את הנבט באדמה 

סבלניים, אולי  ותהיו מספיק 

 תפרח לכם גם חמנייה...

 



 
 

 

 

 
 פצצות זרעים  
 כל מיני זרעים, אדמה, מים, קערות מה צריך?  

 מה עושים?  

  רצולתוכו את הזרעים. ק  וערבבמהאדמה והמים בוץ סמיך יחסית ו צרו 

תוכלו  להתייבש. כשהכדורים יבשים להם    הניחומהתערובת כדורים קטנים ו

 במקומות שונים...  להטמין אותם

 
 או לפרוס משהו על הרצפה מומלץ לקיים את הפעילות בחוץ* 

 האם תרצו לערבב זרעים מסוגים שונים או ליצור כדורים נפרדים* חשבו 
 

 שכבות פרחוניות  

צבעוניות )מהסוג העבה, לא של  מה צריך? גרביים, חולצות, שקיות פלסטיק  

 המכולת(, פקקים, גלילי נייר טואלט, חוטים, מחטים, כפתורים, מספריים 

 מה עושים?  

משלל הבדים והשקיות עיגולים בשלל גדלים.   יזרובעזרת הפקקים והגלילים ג 

אותן יחד בעזרת כפתור לפרח צבעוני   יפרו מהעיגולים ערמות קטנות ות וצר

במיוחד. ניתן לחרוז יחד את הפרחים לשרשרת צבעונית, להצמיד לשיפודים  

 . וליצור זר או להצמיד לסיכת ראש

  

 

  

 

 

  

 

 גננות גרילה

אחת מתופעות המחאה  
הסביבתיות המעניינות של  

השנים האחרונות היא גננות  
הגרילה, גננות שמבקשת  

להחזיר את השטחים  
הירוקים לציבור הרחב. יש  
לה ביטויים שונים אך הנפוץ  
שבהם הוא שתילה וזריעה  
חשאית במקומות וחלקות  

שאינם מטופחים  שננטשו או 
באופן סדיר, החל מפינות  
רחוב וכלה באיי תנועה.  
הצטרפו גם אתם והציעו  

לילדים לטפח בחשאי חלקה  
 משלכם. 


