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חּוׁשים ִּב ְפ ֻעּלָ ה
ִ
חֹוק ִרים ַמ ְר ְׁש ֶמלֹו ְּב ֶעזְ ַרת ֵא ְיב ֵרי ַהחּוׁש
ימהְ :
ְמ ִׂש ָ
חֹומ ִרים:
ָ

ההתוודעות לתפיסה החושית ולחשיבותה להתמצאות בסביבה ולחקר תופעות ופתרון
בעיות נעשית באמצעות חקירת מרשמלו .מחלקים לכל ילד/ה מרשמלו ומבקשים
לגלות מה מיוחד במרשמלו בעזרת ההוראות שבתמונות.

ַמ ְר ְׁש ֶמלֹו

ִׁש ְטפּו ֶאת ַהּיָ ַדיִ םַ ,ה ְחזִ יקּו ַמ ְר ְׁש ֶמלֹו ַּבּיָ דִ ,ח ְקרּו ָמה ְמיֻ ָחד ּבֹו.

לאחר ההתנסות,
מבקשים מהתלמידים
לתאר מה הם גילו
בעקבות החקירה
ובאילו איברי חוש
הם נעזרו .רושמים על
הלוח (או מדביקים
בכרטיסיות) את
שמות איברי החוש:
עיניים ,אוזניים ,לשון,
אף ,עור ,ומתאימים
אותם לתפקודים של
החושים שרשומים
בעמודים .3-2

טֹוע ִמים ְּב ֶעזְ ַרת ַהּלָ ׁשֹון
ֲ

רֹואים ְּב ֶעזְ ַרת ָהעֵ ינַ יִ ם
ִ

יחים ְּב ֶעזְ ַרת ָה ַאף
ְמ ִר ִ

ָח ִׁשים ְּב ֶעזְ ַרת ָהעֹור

ׁשֹומ ִעים ְּב ֶעזְ ַרת ָה ָאזְ נַ יִ ם
ְ
ְ
עֹוב ִדים ִּב ְס ִב ָ
יבה
נְ ִק ּיָ ה

השאלות שבתבנית "שיח" נועדו לברר את הידע המוקדם של הלומדים .יש לקשר בין מה שהלומדים כבר יודעים
בנושא זה לבין הידע החדש שגילו בעזרת ההתנסות .שימו לב :באמצעות ידע מוקדם ניתן לפרש ידע חדש.
המרשמלו בעל ריח
נעים ,רך למגע ,צבעו
לבן ולעתים ורוד
תכלת וצהוב ,טעמו
מתוק ,ניתן לשמוע
קולות של מעיכה
כשממוללים בין
האצבעות.

יב ֵרי חּוׁש ֲח ַק ְר ֶּתם ֶאת ַה ַּמ ְר ְׁש ֶמלֹו?
ְּ .1ב ֶעזְ ַרת ֵאילּו ֵא ְ
יתם ַעל ַה ַּמ ְר ְׁש ֶמלֹו?
ָ .2מה ּגִ ּלִ ֶ
אֹוה ִבים?
ָ .3מה ְמיֻ ָחד ְּב ַמ ְר ׁ ְש ֶמלֹו ׁ ֶש ָּכל ָּכ ְך ַה ְר ֵּבה יְ לָ ִדים ֲ
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ֵא ְיב ֵרי חּוׁש

•

ֵעינַ יִ ם

•

ָאזְ נַ יִ ם

•

לָ ׁשֹון

•

ַאף

•

עֹור

ָח ִׁשים
יבה
ְס ִב ָ

חּושים
חּושים וְ ֵא ְיב ֵרי ַה ׁ ִ
ימהַ :ה ׁ ִ
ְמ ִׂש ָ

יבר חּוש לְ ֵבין ֵׁשם ַהחּוׁש ַה ַּמ ְת ִאים.
ִ .1מ ְתחּו ַקו ֵּבין ֵא ַ
הפעילויות הבאות נועדו לחדד ולבסס
יבר חּוש לְ ֵבין ַה ָּד ָבר ׁ ֶש ָח ִׁשים.
ִ .2מ ְתחּו ַקו ֵּבין ֵא ַ
את הקשר שבין המושגים איבר חוש

(למשל ,עיניים) לבין שם החוש (למשל,
חוש הראייה) לבין התפקוד של החוש
(למשל ,קליטת מראות).

יש להניח שהילדים לא ידעו לקרוא את השמות של איברי החוש.
חשוב להמליל את השמות ולקשר אותם לאיבר החוש המתאים.

ֵׁשם ַהחּוׁש

ַה ָּד ָבר ׁ ֶש ָח ִׁשים

יבר חּוש
ֵא ַ

חּוׁש ַה ַּט ַעם

חּוׁש ַה ַּמּגָ ע
יעה
חּוׁש ַה ְּׁש ִמ ָ

חּוׁש ָה ְר ִאּיָ ה

יח
חּוׁש ָה ֵר ַ
תשובות :עיניים – הכול; אוזניים – פעמון; לשון – גלידה; אף – פרח וגלידה; עור – קוץ ,גלידה (אם נוגעים בה).

חּוׁשים.
יב ֵרי ַה ִ
חּוׁשים וְ ֵא ְ
ִהּכָ נְ סּו לַ ְּפ ִעילּות ַה ְּמ ֻת ְק ֶׁש ֶבת ַה ִ
הֹוראֹות.
ִמ ְתחּו ַקּוִ ים לְ ִפי ַה ָ

חּוׁש ָה ְר ִאּיָ ה

•

יעה
חּוׁש ַה ְּׁש ִמ ָ

•

חּוׁש ַה ַּט ַעם

•

יח
חּוׁש ָה ֵר ַ

•

חּוׁש ַה ַּמּגָ ע
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ֶּפ ֶרק ִראׁשֹון :חּוׁש ָה ְר ִאּיָ ה
ימה :אֹור לָ ֵעינַ יִ ם ָ -מה ָצ ִר ְ
יך ּכְ ֵדי לִ ְראֹות ְּב ֶעזְ ַרת ָה ֵעינַ יִ ם?
ְמ ִׂש ָ
ִצּיּוד:
ֵחלֶ ק א ַ -מ ִהי ַה ְּב ָעיָ ה?
בחלק א מבקשים
מהתלמידים להביט מבעד
לנקב ולזהות את החפצים
שבתוך הקופסה .יש להניח
שהתלמידים לא יוכלו
לזהות את החפצים בגלל
תנאי החושך .מבקשים
מהתלמידים להעלות
הצעות לפתרון הבעיה
(כיצד נוכל לראות את
החפצים?) .פתרון אפשרי
הוא שימוש באמצעי
תאורה כדוגמת פנס.

בחלק ב מכניסים פנס
דולק לתוך הקופסה
ומכסים אותה במכסה.
מזמינים שוב את
התלמידים להביט מבעד
לנקב שבקופסה ולזהות
את החפצים .המסקנה
שעולה מההתנסות היא
שלראייה דרוש אור .מומלץ
להרחיב את הדיון לצורך
להאיר סביבה חשוכה כדי
לראות ולהתמצא בה.

מכניסים לתוך הקופסה חפצים
קטנים כגון :בובה ,כף ,בקבוק,
מכונית קטנה

ִ .1ה ְתּבֹונְ נּו ִמ ַּב ַעד לַ ּנֶ ֶקב (חֹר) ֶׁש ַּב ֻּק ְפ ָסה.
יתם ַמ ֶּׁשהּו ַּב ֻּק ְפ ָסה?
ַ .2ה ִאם ְר ִא ֶ

ַה ִּציעּוָ :מה ָצ ִר ְ
יך
לַ ֲעׂשֹות ּכְ ֵדי לִ ְראֹות
ִאם יֵ ׁש ַמ ֶּׁשהּו
ַּב ֻּק ְפ ָסה?

ֵחלֶ ק ב ַ -מה ַה ִּפ ְתרֹון?
ַ .1ה ִּביטּו ׁשּוב ִמ ַּב ַעד לַ ּנֶ ֶקב ֶׁש ַּב ֻּק ְפ ָסה.
רֹואים ַמ ֶּׁשהּו ַּב ֻּק ְפ ָסה?
ַ .2ה ִאם ַא ֶּתם ִ
רֹואיםּ .כְ ֵדי לִ ְראֹות ָצ ִר ְ
יך אֹור.
ַּבח ֶֹׁש ְך לֹא ִ
נֹורה וְ ֶׁש ֶמׁש ֵהם ְמקֹורֹות אֹור.
ָּפנָ סְ ,מ ָ

11

פרק זה עוסק בחוש הראייה ובתפקודו
בבני אדם .חוש הראייה הוא החשוב
מבין החושים .באמצעות חוש הראייה
אנו קולטים מידע חזותי ,אנו רואים אור
וצבעים ,גודל וצורה ומבחינים בתנועה.
בעזרת חוש הראייה אנו יכולים לאמוד
מרחקים ולראות את הסביבה באופן
תלת ממדי .העיניים הן איברים של חוש
הראייה .המשימה
עוסקת בעקרון המדעי
שלפעולת הראייה דרוש
אור .לביצוע המשימה
יש להכין קופסאות
נעליים .מנקבים במכסה
נקב קטן שאפשר
להביט מבעדו.

אֹור

•

ח ֶֹש ְך

•

ְמקֹורֹות אֹור

ָמה ָעזַ ר לָ כֶ ם לִ ְראֹות
ָמה יֵ ׁש ַּב ֻּק ְפ ָסה?

מפנים את התלמידים לרשימת המילים
"מילים שלמדנו" ,קוראים בקול ומתרגלים
את השימוש במילים בעזרת בניית משפטים.

ָח ִׁשים
יבה
ְס ִב ָ

יפים?
ְמ ִׂש ָ
ימהֵ :איזֶ ה ַט ַעם ֲאנַ ְחנּו ַמ ֲע ִד ִ
ִצּיּוד:

לּוח
ָמ ַ

ָמתֹוק

ָחמּוץ

ַמר

יפים ַּתלְ ִמ ֵידי ַהּכִ ָּתה?
ֵאילּו ְט ָע ִמים ַמ ֲע ִד ִ

להכין מראש
מדבקות בצבעים
המוצעים.

ִמ ְס ַּפר יְ לָ ִדים
30

מטרת המשימה היא לפתח
מיומנות של קריאת נתונים
מתוך גרף עמודות .לביצוע
הפעילות יש להכין מערכת צירים
על פלקט (ראה איור) .מנחים
את התלמידים להדביק את
המדבקות על מערכת הצירים
לפי הטעם שהם אוהבים.
מתקבל גרף עמודות .סופרים
עם התלמידים כמה מדבקות יש
לכל אחד מהטעמים .כותבים
את המספר מעל העמודה.
שאלה כגון "כמה ילדים אוהבים
טעם מתוק" מכוונת לתוצאה
(לדוגמה 20 :תלמידים) .לאחר
מכן מלמדים את התלמידים
להסיק מסקנה באמצעות
השוואת גובה העמודות .שאלה
כגון "איזה טעם הילדים הכי
אוהבים?" מכוונת להסקת
מסקנה (לדוגמה :מתוק).

25
20
15
10
5

ִמ ְס ָּפר ְט ָע ִמים

ַמה ָמ ָצאנּו?

ַמר

ָחמּוץ

לּוח
ָמ ַ

ָמתֹוק

0

תוצאה

אֹוה ִבים ַט ַעם ָמתֹוק?
ּ .1כַ ָּמה יְ לָ ִדים ֲ
לּוח?
אֹוה ִבים ַט ַעם ָמ ַ
ּ .2כַ ָּמה יְ לָ ִדים ֲ
אֹוה ִבים ַט ַעם ַמר?
ּ .3כַ ָּמה יְ לָ ִדים ֲ
אֹוה ִבים ַט ַעם ָחמּוץ?
ּ .4כַ ָּמה יְ לָ ִדים ֲ
חשוב לציין את
הסובייקטיביות של חוש
הטעם (מה שטעים לאחד/ת
יכול להיות לא טעים
לאחר/ת).

52

ַמה לָ ַמ ְדנו?
יפים ּ ַתלְ ִמ ֵידי ַה ִּכ ּ ָתה?
ֵ .1אילּו ְט ָע ִמים ַמ ֲע ִד ִ
אֹוה ִבים?
ַ .2מהּו ַה ַּט ַעם ֶׁש ַהּיְ לָ ִדים ֲהכִ י ֲ
אֹוה ִבים?
ַ .3מהּו ַה ַּט ַעם ֶׁש ַהּיְ לָ ִדים ֲהכִ י ָּפחֹות ֲ
מסקנה

52

יֹותר
לִ ְׁשמ ַֹע טֹוב ֵ
יצד נּוכַ ל לִ ְׁשמ ַֹע ָּברּור ֶאת ְּפ ִעימֹות ַהּלֵ ב?
ימהּ :כֵ ַ
ְמ ִׂש ָ
ִצּיּוד:

מטרת נושא זה היא להעלות את המודעות בקרב תלמידים אודות המגבלות של
חוש השמיעה בקליטת קולות חלשים ולפתרונות הטכנולוגיים המסייעים להתגבר
על מגבלה זו .במשימה שני שלבים :בשלב הראשון מתוודעים למגבלות של חוש
השמיעה ומזהים בעיה .ובשלב הבא מציעים פתרונות לבעיה ומתנסים בפתרון
הבעיה.

ַמ ְסּכֵ ת

ַ .1ה ְצ ִמידּו ֶאת ָהאֹזֶ ן לְ ֵבית ֶה ָחזֶ ה ֶׁשל ָח ֵבר אֹו ֶׁשל ֲח ֵב ָרה.
ַ .2ה ְק ִׁשיבּו לְ קֹולֹות ַהּלֵ ב.
ַ .3ה ִאם ִה ְצלַ ְח ֶּתם לִ ְקלֹט ָּברּור ֶאת קֹולֹות ַהּלֵ ב?
ַה ִקיפּו:
מטרת המשימה היא להכיר את
המסכת (סטטוסקופ) ככלי
טכנולוגי המגביר את יכולת
הקליטה של חוש השמיעה.
מוצע גם לדון במשמעות המילה
"מסכת" (המילה "הסכת"
פירושה "הקשב") ובהקשר זה
אפשר לשוחח על מילים נרדפות
לשמיעה :הקשבה ,האזנה.
מומלץ לדון עם התלמידים
בשאלות :האם ראו פעם
מסכת? האם ראו פעם מכשיר
שמיעה? גם כאן אפשר לציין
את מגבלות החושים בקליטת
קולות ואת היכולת של האדם
למצוא פתרונות להתגברות על
המגבלות.
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ּכֵ ן

לֹא

יצד נּוכַ ל לִ ְקלֹט ָּברּור ֶאת קֹולֹות ַהּלֵ ב?
יֵ ׁש לָ נּו ְּבעָ יָ הּ :כֵ ַ
ּמֹורה ַמ ְסּכֵ ת.
ַ .1ק ְּבלּו ֵמ ַה ָ
ַ .2ה ְצ ִמידּו ֶאת ַה ַּמ ְסּכֵ ת ֶאל ֵּבית ֶה ָחזֶ ה ֵמ ַעל ַה ֻחלְ ָצה.
ַ .3ה ֲאזִ ינּו לְ קֹולֹות ַהּלֵ ב ְּב ֶעזְ ַרת ַה ַּמ ְסּכֵ ת.
יֵ ׁש לָ נּו ּפִ ְתרֹוןְּ :ב ֶעזְ ַרת ַמ ְסּכֵ ת ֶא ְפ ָׁשר לִ ְׁשמ ַֹע ֶאת קֹולֹות ַהּלֵ ב.

ימהְ :מכִ ינִ ים ַמ ְסּכֵ ת
ְמ ִׂש ָ

ָח ִׁשים
יבה
ְס ִב ָ

הצינור באורך  1מטר

ִצּיּוד:
ַ .1ח ְּברּו את ִּפּיַ ת ַה ּ ַמ ְׁש ֵּפ ְך לִ ְק ֵצה ַה ִּצּנֹור.
ִ .2ע ְטפּו ִּבנְ יַ ר ֶּד ֶבק ֶאת ַה ָּמקֹום ֶׁש ְּמ ַח ֵּבר ֶאת ַה ַּמ ְׁש ֵּפ ְך לַ ִּצּנֹור.
מטרת המשימה היא
להתנסות בבניית כלי
טכנולוגי המגביר את
יכולת הקליטה של חוש
השמיעה ולהשתמש בו
כדי לשמוע טוב יותר את
פעימות הלב.

ַ .3ח ְּברּו ֶאת ִּפּיַ ת ַה ַּמ ְׁש ֵּפ ְך ַה ֵּׁשנִ י לַ ָּק ֶצה ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשל ַה ִּצּנֹור.
ּ .4גִ זְ רּו ֶאת ִּפּיַ ת ַה ָּבלֹוןַ .הלְ ִּביׁשּו ֶאת ַה ָּבלֹון ַעל ֶּפ ַתח ַה ַּמ ְׁש ֵּפ ְך ַה ֵּׁשנִ י.
ִק ַּבלְ ֶּתם ַמ ְסּכֵ ת.

איך משתמשים?
מצמידים את המשפך
עם הבלון לבית החזה
ומקשיבים בעזרת
המשפך השני לקולות
הלב.
קופצים במרץ במקום
ובודקים האם קצב
פעימות הלב השתנה.

(מ ַעל ַה ֻחלְ ָצה).
ַ .5ה ְצ ִמידּו ֶאת ַה ַּמ ְסּכֵ ת ַ(ה ַּמ ְׁש ֵּפ ְך ִעם ַה ָּבלֹון) לְ ֵבית ֶה ָחזֶ ה ֵ
תּוח לָ אֹזֶ ן.
ַ .6ה ְצ ִמידּו ֶאת ַה ַּמ ְׁש ֵּפ ְך ַה ָּפ ַ
 .7נַ ּסּו לִ ְקלֹוט ֶאת קֹולֹות ַהּלֵ בַ .ה ִאם ִה ְצלַ ְח ֶּתם?
ַמגְ ִּב ִירים ֶאת יְ כָ לֶ ת חּוׁש ַה ְּׁש ִמיעָ ה
חֹוקים.
ְּב ֶעזְ ַרת חּוׁש ַה ְּׁש ִמיעָ ה ָק ֶׁשה לִ ְׁשמ ַֹע קֹולֹות ַחּלָ ִׁשים אֹו קֹולֹות ְר ִ
יֹותר קֹולֹות ַחּלָ ִׁשים.
ַה ַּמ ְסּכֵ ת ַמגְ ִּביר ֶאת יְ כָ לְ ֵּתנּו לִ ְׁשמ ַֹע טֹוב ֵ
(מגְ ֵּבר) ַמגְ ִּביר ֶאת ַהּקֹולֹות ַה ֻּמ ְׁש ָמ ִעים.
ַר ְמקֹול ַ
ָה ַר ְמקֹול וְ ַה ַּמ ְסּכֵ ת ֵהם ּכֵ לִ ים ֶטכְ נֹולֹוגִ ּיִ ים.
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השער עונות השנה עוסק בהכרת
הסביבה שבה אנו חיים ובתופעות
הקשורות לבעלי חיים ,לצמחים
ולמרכיבים שאינם חיים בסביבה
הטבעית ובסביבה מעשה ידי אדם.
המעקב אחר תופעות אלה נעשה
תוך התבוננות בשינויים שחלים
בסביבה במהלך עונות השנה :שינויי
מזג אוויר ,תופעות בעולם היצורים
החיים (צמחים ,בעלי חיים ואדם).

ִּת ְׁש ֵרי

ְס ָתו ,ח ֶֹרףָ ,א ִביב וְ ַקיִ ץ.
יע ְס ָתו וְ ַא ֲח ָריו ׁשּוב ח ֶֹרףָ ,א ִביב וְ ַקיִ ץ.
וְ ׁשּוב ַמּגִ ַ
יע ְס ָתו ,וְ חֹוזֵ ר ֲחלִ ילָ ה.
ּולְ ַא ַחר ַה ַּקיִ ץ ׁשּוב יַּגִ ַ
זֶ הּו ַמעְ ּגַ ל עֹונֹות ַה ָּׁשנָ ה.

ֶח ְ
ׁש ָון

ִּכ ְס ֵלו

ְס ָתו
ַקיִ ץ

ֱאלּול
ָאב

ַּתּמּוז
58

עֹונֹות
ַה ָּׁשנָ ה

ֵט ֵבת
ט

ְׁש ָב

ֲא ָדר

ִני ָסן

ח ֶֹרף
ָא ִביב

פותחים את השיעור באזכור ידע קודם באמצעות שאלות כגון:
מהי העונה כעת? כיצד יודעים מהי העונה? מהן עונות השנה?
לפי איזה סדר הן מתחלפות? בוחרים מרכיב אחד (לדוגמה ,עץ)
ומבקשים מהתלמידים לתאר את השינויים שחלים במרכיב זה
בחילופי עונות השנה.
חשוב לדון בביטוי מעגל עונות השנה המופיע גם בטקסט,
באמצעות השאלה :מדוע הוא בצורת מעגל? ולשים דגש על
החזרה – על המחזוריות שבהופעת העונות.

ר

ִא ָּי

ִסי ָון

ָ .1מ ֵהן עֹונֹות ַה ָּׁשנָ ה?
 .2לְ ִפי ֵאיזֶ ה ֵס ֶדר ֵהן ִמ ְת ַחּלְ פֹות?
צּורת ַמ ְעּגָ ל?
ּדּוע ָה ִאּיּור עֹונֹות ַה ָּׁשנָ ה ְמ ֻצּיָ ר ְּב ַ
ַ .3מ ַ
יטב ְּבכָ ל עֹונָ ה וְ גַ ּלּו ָמה ְמיֻ ָחד ָּבּה.
ִ .4ה ְתּבֹונְ נּו ֵה ֵ

59

טּורה ַּב ְּס ָתו
ַה ֶּט ְמ ּ ֶפ ָר ָ
נושא זה עוסק בטמפרטורה
ובמדידתה באמצעות מד
טמפרטורה .השיח המתקיים
בין הילדים מדגיש את הנחיצות
ואת החשיבות של השימוש
בכלי מדידה לקבלת מידע
אובייקטיבי ,מדויק ומהימן.

ַּב ַּקיִ ץ ַחם ַוּבח ֶֹרף ַקר.
קֹורה ַּב ְּס ָתו?
ּומה ֶ
ַ

יש לדון בכך שתחושות
קור וחום הן סובייקטיביות
ותלויות באדם.

לִי הָי ָה חַם ּבַחּוץ

לִי הָי ָה ָקרִיר

ֵ .1א ְ
יך יָ כֹול לִ ְהיֹות ֶׁש ַהּיֶ לֶ ד ִה ְרּגִ יׁש
יׁשה ֶׁש ַּקר לָ ּה?
ֶׁש ַחם לֹו וְ ַהּיַ לְ ָּדה ִה ְרּגִ ָ
ֵ .2א ְ
יֹוד ִעים ִאם ַקר אֹו ַחם ַּבחּוץ?
יך ְ

נִ ּסּויָ :ה ִאם ַה ּ ַמיִ ם ַח ּ ִמים אֹו ָק ִרים?
ִצּיּוד:
ַמיִ ם ַח ִּמים
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ּפֹוׁש ִרים
ַמיִ ם ְ

ַמיִ ם ָק ִרים

מטרת הניסוי היא להוכיח באמצעות
ניסוי שתחושת החום שלנו אינה
מדויקת ושאי אפשר להסתמך על
התפיסה החושית .מכינים שלוש
קערות שוות בגודלן .בקערה  1שמים
מים בטמפרטורה של  30מעלות
צלזיוס ,בקערה  2שמים מי ברז,
ובקערה  3שמים מי קרח .כשהילדים
טובלים את הידיים בו בזמן בקערת
המים הפושרים (לאחר טבילת יד
אחת במים קרים ויד אחת במים
חמימים) הם חשים תחושות חום
שונות בכל יד .התחושות השונות
בשתי הידיים מושפעות מהטמפרטורה
של המים שבה הם טבלו את היד
קודם לכן .וכך ,היד שהייתה במים
הקרים ועברה למים הפושרים חשה
חמימות ,והיד שהייתה במים החמים
ועברה למים הפושרים חשה קרירות.
שימו לב! בטיחות :טמפרטורת המים
לא תהיה יותר מ 30-מעלות צלזיוס.

בעקבות ההתנסות ,התלמידים מגלים שאין אחידות בתשובות ביחס לשאלה :האם המים קרים או חמים? ההבדלים האישיים (ובין
שתי הידיים) מעלים את השאלה :כיצד נוכל לדעת אם חם או קר? הפתרון הטכנולוגי לצורך זה הוא שימוש בכלי מדידה שמציג תוצאות
אובייקטיביות ומדויקות .כאן המקום להביא דוגמאות של כלי מדידה אחרים שבהם משתמשים בחיי היומיום :שעון ,סרגל ,מאזניים ועוד.

עֹונֹות
ַה ָּׁשנָ ה

1

2

ַהכְ נִ יסּו ּבֹו ַּבּזְ ַמן:
יָ ד ַא ַחת לְ ַק ֲע ַרת ַה ַּמיִ ם ַהּיְ ָמנִ ית.
ש ָמאלִ ית.
יָ ד ְׁשנִ ּיָ ה לְ ַק ֲע ַרת ַה ַּמיִ ם ַה ְ ֹ
ַה ְמ ִּתינּו ְמ ַעט.

ַה ֲע ִבירּו ֶאת ְׁש ֵּתי ַהּיָ ַדיִ ם ְּב ַבת ַא ַחת
לְ ַק ֲע ַרת ַה ּ ַמיִ ם ָה ֶא ְמ ָצ ִעית.
ָמה ַא ֶּתם ָח ִׁשים ְּבכָ ל יָ ד?

ַה ִּקיפּוָ :מה ַא ּ ֶתם ָח ׁ ִשים ְּבכָ ל יָ ד?

ַה ִּקיפּוָ :מה ַא ּ ֶתם ָח ׁ ִשים ְּבכָ ל יָ ד?

יַ ד יָ ִמין:

ַחם

ַקר

יַ ד יָ ִמין:

ַחם

ַקר

יַ ד ְׂשמֹאל:

ַחם

ַקר

יַ ד ְׂשמֹאל:

ַחם

ַקר

חּוׁשה?
ַ .1ה ִאם ֶא ְפ ָׁשר לָ ַד ַעת ִאם ַה ַּמיִ ם ַח ִּמים אֹו ָק ִרים לְ ִפי ַה ְּת ָ
ֵ .2א ְ
יך ֶא ְפ ָׁשר לָ ַד ַעת ּכַ ָּמה ַחם אֹו ּכַ ָּמה ַקר?
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נְ ָמלִ ים
ַהּנְ ָמלִ ים ַה ְּק ַטנְ ַטּנֹות,
ּכָ ל ַה ְּס ָתו ֵהן ֲעסּוקֹות.
ַמ ְח ַסן ָמזֹון ֵהן ְמכִ ינֹות:
נֹוׂשאֹות זְ ָר ִעים
ֶאל ַה ֵּקן ְ
ׁשּומים.
ימי ַהח ֶֹרף ַהּגְ ִ
לִ ֵ

ַרגְ לַ יִ ם

ֶּב ֶטן

מקריאים את הכתוב ויוצאים לסיור בחצר .מתבוננים בשיירות של
נמלים האוספות מזון אל הקן ודנים בשאלות כמו :לאן הן הולכות
ולאן הן חוזרות? מהי החשיבות של פעילותן בסתיו? וכדומה.

ימהִ :מ ְתּבֹונְ נִ ים ַּבּנְ ָמלִ ים
ְמ ִׂש ָ
ִצּיּוד:

ְ .1צאּו לֶ ָח ֵצר.
ַ .2ח ְּפׂשּו ֵקן ֶׁשל נְ ָמלִ ים.
א ִה ְתּבֹונְ נּו ַּבּנְ ָמלָ ה.
יה.
ב .זַ הּו ֶאת ֵא ָיב ֶר ָ

מומלץ להכניס נמלים בודדות
למספר קופסאות שקופות,
ולאפשר לילדים לצפות בהן
באמצעות מגדלות .אם אי אפשר,
יש להסתפק בתמונת הנמלה.
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ָחזֶ ה

חֹוׁשים
ְמ ִ

רֹאׁש

עֹונֹות
ַה ָּׁשנָ ה
גַ .צּיְ רּו ֶאת ָה ֵא ָיבר ֶה ָח ֵסר ְּבכָ ל ִאּיּור ֶׁשל נְ ָמלָ ה.
1

3

2

5

4

דַ .ה ְׁשלִ ימּו:
 2מחושים
 6רגליים
בטן

לַ ּנְ ָמלָ ה

חֹוׁשים
ְמ ִ

לַ ּנְ ָמלָ ה

ַרגְ לַ יִ ם.

לַ ּנְ ָמלָ ה רֹאׁשָ ,חזֶ ה ּו

.

ִ .3ה ְתּבֹונְ נּו ַּבּנְ ָמלִ ים ַה ְּפ ִעילֹות.
נֹוׂשאֹות?
אָ .מה ַהּנְ ָמלִ ים ְ

ַה ִּקיפּו:

ֲח ִתיכֹות ְצ ָמ ִחים

נְ ָמלִ ים ֲא ֵחרֹות

ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים ְק ַטּנִ ים

ֲא ָבנִ ים

זְ ָר ִעים
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ימהְ :מכִ ינִ ים ֶּדגֶ ם ֶׁשל ָענָ ן
ְמ ִׂש ָ
זְ ִהירּותַ ,מיִ ם ַח ִּמים!
ֲהכָ נַ ת ַה ֶּדגֶ ם ֵּת ָע ֶׂשה
ּמֹורה ִּבלְ ַבד.
ְּב ַה ְדּגָ ָמה ֶׁשל ַה ָ

ִצּיּוד:
במשימה זו מכינים דגם של ענן .מומלץ לשוחח עם התלמידים על משמעות
המושג דגם (בשפת הילדים "כאילו") .דגם יכול להיות חיקוי של תופעה ,חפץ
או מקום .למשל דגם של בית ,דגם של מכונית ,או דגם של ענן .מטעמי בטיחות,
בניית הדגם תיעשה על ידי המורה בלבד על פי ההוראות שמופיעות במשימה.

1
מֹוזְ גִ ים ַמיִ ם ַח ִּמים לְ ְ
תֹוך ַה ִּצנְ ֶצנֶ ת.

3
ְמ ִס ִירים ֶאת ַה ִּמכְ ֶסהְ ,מ ַר ְּס ִסים ַּת ְר ִסיס
לְ ִעּצּוב ֵׂש ָער ֶאל ְ
ּתֹוך ַה ִּצנְ ֶצנֶ ת.
ְמכַ ִּסים ׁשּוב ֶאת ַה ִּצנְ ֶצנֶ ת ַּב ִּמכְ ֶסה.
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2

ְמנִ ִיחים ָה ְ
פּוך ִמכְ ֵסה ַעל ּפֶ ַתח ַה ִּצנְ ֶצנֶ ת.
ַמ ְמ ִּתינִ ים ַּד ָּקה אֹו ְׁש ַּתיִ ם.

4
יחים ֻק ִּבּיֹות ֶק ַרח ַעל ַה ּ ִמכְ ֵסה.
ְמנִ ִ
ִמ ְתּבֹונְ נִ ים ַּב ִּמ ְת ַר ֵחׁש ַּב ִּצנְ ֶצנֶ ת.
רֹואים ָמה ָק ָרה.
ִ

בד
וה
לה
ה
בט
ח
וט
גו
ה

עֹונֹות
ַה ָּׁשנָ ה

5

ֵהכַ ּנּו ֶ ּדגֶ ם ׁ ֶשל ָענָ ן.
ּפֹות ִחים ֶאת ַה ִּצנְ ֶצנֶ ת
לְ ַא ַחר ִמ ְס ַּפר ַּדּקֹות ְ
חּוצה.
"ענָ ן" לְ ִה ְת ַּפּזֵ ר ַה ָ
נֹותנִ ים לֶ ָ
וְ ְ
לפני קריאת קטע המידע ,מוצע לבקש
מהתלמידים לתאר מה קרה בצנצנת (תוצאה)
ולנסות להסביר מה גרם להיווצרות הענן.

נֹוצר ֶהעָ נָ ן ַּב ִּצנְ ֶצנֶ ת?
יצד ַ
ּכֵ ַ
ַּב ִּצנְ ֶצנֶ ת ָהיּו ַמיִ ם ַח ִּמיםֵ .מ ַה ַּמיִ ם ַה ַח ִּמים ָעלּו ֵא ֵדי ַמיִ ם.
ֵא ֵדי ַה ַּמיִ ם ִה ְת ַּפּזְ רּו ְּב ְ
תֹוך ַה ִּצנְ ֶצנֶ תֵ .א ֵדי ַה ַּמיִ ם ִה ְת ָק ְררּו.
ְר ִס ֵיסי ַה ַּת ְר ִסיס ּגָ ְרמּו לְ ֵא ֵדי ַה ַּמיִ ם לַ ֲהפ ְֹך לְ ִטּפֹות ַמיִ ם זְ ִעירֹות.
ִטּפֹות ַמיִ ם זְ ִעירֹות ְּביַ ַחד ֵהן ָענָ ן.
ֵ .1מ ֵהיכָ ן ִהּגִ יעּו ֵא ֵדי ַה ַּמיִ ם לַ ִּצנְ ֶצנֶ ת?
התרסיס והמים החמים שהתקררו והפכו לטיפות – הם התעבו.
ָ .2מה ּגָ ַרם לְ ֵא ֵדי ַמיִ ם לַ ֲהפ ְֹך לְ ִטּפֹות ַמיִ ם?
מיִ ם? הענן שבדגם והענן שבשמיים נוצרו מאדי מים שהתעבו.
ּדֹומה לֶ ָענָ ן ֶׁש ַּב ָּׁש ַ
ְּ .3ב ָמה ֶה ָענָ ן ֶׁש ַּב ֶּדגֶ ם ֶ
ְּ .4ב ָמה ֶה ָענָ ן ֶׁש ַּב ֶּדגֶ ם ׁשֹונֶ ה ֵמ ֶה ָענָ ן ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם?
מהמים החמים שבצנצנת – הם התאדו.

בדגם :קוביות הקרח
והתרסיס גרמו
להתקררות אדי
המים ולהתעבות.
בטבע (בשמיים):
חלקיקי אבק שבאוויר
וטמפרטורה נמוכה
גורמים להתקררות אדי
המים ולהתעבות.

ִמּלֹון:

ֶּדגֶ םָּ :ד ָבר ֶׁשהּוא ֻּדגְ ָמה לְ ַמ ֶּׁשהּו ַא ֵחר.
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ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים ַּבח ֶֹרף
ימהִ :מ ְתּבֹונְ נִ ים ְּב ַׁש ְּבלּול ַה ָ ּׂש ֶדה
ְמ ִׂש ָ
מטרת הפעילות להכיר את מבנה הגוף של שבלול
השדה .חשוב ללמד שהקונכייה אינה "ביתו של
השבלול" אלא חלק מגופו (ממש כמו שהשיער
והציפורניים שלנו הם חלקים מגופנו).

ִצּיּוד:
קּופה.
ָ .1הנִ יחּו ַׁש ְּבלּול ְּב ַצּלַ ַחת ְׁש ָ
ִ .2ה ְתּבֹונְ נּו ַּב ַּׁש ְּבלּול וְ זַ הּו ֶאת ֵא ָיב ָריו.

קֹונְ כִ ּיָ ה

גּוף

ׁשֹוׁשים
ָמ ִ
רֹאׁש
ֵעינַ יִ ם

ֶרגֶ ל
ָ .3הנִ יחּו לְ יַ ד ַה ַּׁש ְּבלּול ֲח ִתיכֹות ּגֶ זֶ רְ ,מלָ ְפפֹון וְ ַח ָּסה.
ַה ִּקיפּו ֶאת ָהאֹכֶ ל ֶׁש ַה ַּׁש ְּבלּול ֶׁשּלָ כֶ ם ָּב ַחר לֶ ֱאכֹל.
חשוב להרטיב היטב
את הקמח וליצור ממנו
משחה דלילה מאוד.
בהתבוננות מהצד
התחתון של המשטח
השקוף אפשר לראות
את הפה של השבלול
בזמן שהוא נוגס במזון.
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ִׂ .4שימּו ְמ ַעט ֶק ַמח ָרטֹב לִ ְפנֵ י ַה ַּׁש ְּבלּול.
ָה ִרימּו ֶאת ַה ַּצּלַ ַחת ִעם ַה ַּׁש ְּבלּול וְ ִה ְתּבֹונְ נּו
ְּב ִצּדֹו ַה ַּת ְחּתֹון ֶׁשל ַה ַּׁש ְּבלּול.
רֹואים.
ָּת ֲארּו ָמה ַא ֶּתם ִ

עֹונֹות
ַה ָּׁשנָ ה

ימהְ :מגַ ְּדלִ ים ַׁש ְּבלּולִ ים ַּבּכִ ָּתה
ְמ ִׂש ָ
ִצּיּוד:

ַ .1ה ֲאכִ ילּו ֶאת ַה ַּׁש ְּבלּולִ ים
ְּב ָמזֹון ָט ִרי ִמ ֵּדי יֹום.
ִ .2ה ְתּבֹונְ נּו ִּב ְפ ִעילּות ַה ַּׁש ְּבלּולִ ים.

ְׁש ֵאלֹות
יצים? ַה ִּקיפּו:
ַ .1ה ִאם ַה ַּׁש ְּבלּולִ ים ֵה ִטילּו ֵּב ִ

ּכֵ ן

לֹא

יצים ַׁש ְּבלּולִ ים? ַה ִּקיפּו:
ַ .2ה ִאם ָּב ְקעּו ֵמ ַה ֵּב ִ

ּכֵ ן

לֹא

יצים ּגְ דֹולִ ים אֹו ְק ַטּנִ ים?
ַ .3ה ִאם ַה ַּׁש ְּבלּולִ ים ֶׁש ָּב ְקעּו ֵמ ַה ֵּב ִ
ּגְ דֹולִ ים

ַה ִּקיפּו:

ְק ַטּנִ ים

ימנֵ י ַהח ֶֹרף
ִס ָ
ימנֵ י ַהח ֶֹרף.
ּפעילּות ַה ְּמ ֻת ְק ֶׁש ֶבת ִס ָ
ִהּכָ נְ סּו ֶאל ַה ְִ
ימנֵ י ַהח ֶֹרף ֶׁש ַּב ְּתמּונָ ה.
ַס ְּמנּו ֶאת ּכָ ל ִס ָ

ַׁש ְּבלּול

•

קֹונְ כִ ּיָ ה

•

ׁשֹוׁשים
ָמ ִ

•

ִריר
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ּגּופנּו
ָאנּו ְמ ַחּזְ ִקים ֶאת ֵ
ּגּופנִ ית ְמ ַחּזֶ ֶקת ֶאת ַהּגּוף?
ְמ ִׂש ָ
ימהֲ :ה ִאם ְּפ ִעילּות ָ
ִצּיּוד:

ּכִ ֵּסא נָ ְ
(ׁש ַר ְפ ַרף),
מּוך ְ
ְׁשעֹון ֶע ֶצר
(יֵ ׁש ּגַ ם ַּב ֶּטלֶ פֹונִ ים ַהּנַ ּיָ ִדים)
ּכַ ָּמה ְּפ ָע ִמים ְּב ֶמ ֶׁש ְך ַּד ָּקה ַא ַחת
ַא ֶּתם יְ כֹולִ ים לַ ֲעלֹות ַעל ּכִ ֵּסא
וְ לָ ֶר ֶדת ִמ ֶּמּנּו?
ֲ .1עלּו ַעל ּכִ ֵּסא ְּורדּו ִמ ֶּמּנּו
ְּב ֶמ ֶׁש ְך ַּד ָּקה.
בּוע.
ֲ .2עׂשּו זֹאת ּכָ ל יֹום ְּב ֶמ ֶׁש ְך ָׁש ַ
יתם ַעל ּכִ ֵּסא וִ ַיר ְד ֶּתם ִמ ֶּמּנּו
ּ .3כִ ְּתבּו ַּב ַּט ְבלָ הּ :כַ ָּמה ְּפ ָע ִמים ֲעלִ ֶ
ְּב ֶמ ֶׁש ְך ַּד ָּקה ְּבכָ ל יֹום?

אֹות:
ּתֹוצאֹות:
ּתֹוצ
ָָ
ּתֹוצאֹות
ָ
ַט ְבלָ ה לְ ִא ְרּגּון
יָ ִמים
יתי
ּכַ ָּמה ְּפ ָע ִמים ָעלִ ִ
ַעל ּכִ ֵּסא וְ יָ ַר ְד ִּתי ִמ ֶּמּנּו
ְּב ֶמ ֶׁש ְך ַּד ָּקה?
182

ַּבּיֹום
ַּבּיֹום
ָה ִראׁשֹון ַה ֵּׁשנִ י

ַּבּיֹום
ַּבּיֹום
יעי
יׁשי ָה ְר ִב ִ
ַה ְּׁשלִ ִ

ַּבּיֹום
ַּבּיֹום
יּׁשי
יׁשי ַה ִּׁש ִ
ַה ֲח ִמ ִ

לִ ְהיֹות
יאים
ְּב ִר ִ
ּוב ִריאּות
ָמ ַסּכִ ים ְ
צֹופים ַּב ֶּטלֶ וִ יזְ יָ ה וְ נֶ ֱהנִ ים ִמ ָּתכְ נִ ּיֹות.
ָאנּו ִ
ּומ ַׂש ֲח ִקים ַּב ַּמ ְח ֵׁשב,
לֹומ ִדים ְּב ֶעזְ ַרת ַה ַּמ ְח ֵׁשב ְ
ָאנּו ְ
ַא ְך ּכַ ֲא ֶׁשר נִ ְמ ָצ ִאים מּול ָמ ַסּכִ ים ָׁשעֹות ַרּבֹות ִמ ַּדי:
ּגּופנִ ית וְ לִ ְפ ָע ִמים
ֲאנַ ְחנּו לֹא ְּפ ִעילִ ים ָ
יפים.
אֹוכְ לִ ים ֵ
יֹותר ַמ ְמ ַּת ִּקים וַ ֲח ִט ִ
ׂשֹוח ִחים ָּפחֹות ִעם ִמי ֶׁשּנִ ְמ ָצא ִא ָּתנּו ַּב ֶח ֶדר,
ֲאנַ ְחנּו ְמ ֲ
וְ לִ ְפ ָע ִמים ּגַ ם ָק ֶׁשה לָ נּו לְ ֵה ָר ֵדם.
ּכְ ֵדי לִ ְׁשמֹר ַעל ַה ְּב ִריאּות ֶׁשּלָ נּוָ ,חׁשּוב לְ גַ ּוֵ ן ֶאת ַה ְּפ ִעילֻ ּיֹות:
ׂשֹוח ַח זֶ ה ִעם זֹו ,לְ ָהכִ ין יְ ִצירֹות וְ גַ ם לְ ַׂש ֵחק ַּב ַּמ ְח ֵׁשב.
לְ ַׂש ֵחק ִעם ֲח ֵב ִרים ,לְ ֵ
ּגּופנִ ית?
ַ .1מ ַ
ּדּוע ָחׁשּוב לַ ֲעׂשֹות ּ ְפ ִעילּות ָ
ּדּוע ָחׁשּוב לְ ַהגְ ִּביל ֶאת זְ ַמן ַה ִּבּלּוי מּול ָמ ַסּכִ ים?
ַ .2מ ַ
יצד ֶא ְפ ָׁשר לְ גַ ֵ ּון ֶאת ַה ּ ְפ ִעילֻ ּיֹות?
ּ .3כֵ ַ

ְׁשעֹות ְּפנַ אי

ְּפ ִעילֻ ּיֹות ִּב ְׁשעֹות ְּפנַ אי
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רֹוצים לָ ַד ַעת ַעל ַמ ֲחלֹות?
ָמה ֲאנַ ְחנּו ִ
ׁשֹואלִ ים ְׁש ֵאלֹות
ימהֲ :
ְמ ִׂש ָ

ּדּוע ָחׁשּוב לִ ְׁשאֹל ְׁש ֵאלֹות?
ַ .1מ ַ
ׁשֹואלִ ים ְׁש ֵאלֹות?
ְּ .2ב ֶעזְ ַרת ֵאילּו ִמּלֹות ְׁש ֵאלָ ה ֲ
יצד נַ ֲענֶ ה ַעל ַה ְּׁש ֵאלֹות?
ּ .3כֵ ַ

ִ .1מ ְתחּו ַקו ֵּבין ִמּלַ ת ַה ְּׁש ֵאלָ ה לְ ֵבין ַה ִּמ ְׁשּפָ ט ַה ַּמ ְת ִאים לָ ּה.
ִמּלַ ת ְׁש ֵאלָ ה

ִמ ְׁשּפָ ט

ָמה

לֹא ּכְ ַדאי לְ ַב ֵּקר ָח ֵבר חֹולֶ ה?

ּדּוע
ַמ ַ
ִמי

יׁשים ּכְ ֶׁשחֹולִ ים?
ַמ ְרּגִ ִ
ַמ ְחלִ יט לָ ֵתת ְּתרּופֹות?

ֵהיכָ ן

יפים?
נְ גִ ִ

ָמ ֵהם

ֻמ ָּתר לְ ַב ֵּקר ֲח ֵב ָרה חֹולָ ה?

ָמ ַתי

יֵ ׁש ַחיְ ַּד ִּקים?

נֹוס ֶפת.
ַׁ .2ש ֲאלּו ְׁש ֵאלָ ה ֶ
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משימה זו עוסקת במיומנות
שאילת שאלות .הפעילות
מתמקדת במילות שאלה
בסיסיות :מה? מי? מתי? מדוע?
היכן? מהם? לפני ביצוע המשימה
מוצע לבקש מהתלמידים לשאול
שאלות שמעניינות אותם
הקשורות במחלות עונתיות.
מומלץ לאסוף את שאלותיהם,
ולברר עמם באיזו דרך ניתן לענות
עליהן .להעשרת מגוון השאלות
חשוב לצייד את התלמידים
במילות שאלה.

תשובות :מה מרגישים כשחולים?
מדוע לא כדאי לבקר חבר/ה חולה?
מי מחליט/ה לתת תרופות? היכן יש
חיידקים? מהם נגיפים? מתי מותר לבקר
חבר/ה חולה?

.
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במבט חדש היא סדרת לימוד במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי שפותחה במרכז
לחינוך מדעי וטכנולוגי ,אוניברסיטת תל-אביב .מטרת הסדרה היא להקנות אוריינות
מדעית וטכנולוגית הדרושה לאזרחי המאה ה .21-הסדרה מותאמת לתכנית
הלימודים לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי.
יחידת הלימוד מדע וטכנולוגיה לכיתה א מרחיבה את סביבת הלמידה אל סביבות
לימוד חוץ כיתתיות ואל הסביבה המתוקשבת.
יחידת הלימוד מפיחה רוח חדשנית בהוראת מדע וטכנולוגיה בכיתות היסוד של
בית הספר היסודי במטרה להעניק למידה חוויתית ברוח חקר מדעי וברוח היצירה
וההבנייה (מייקרי).
היחידה מזמנת שפע של אתגרים התנסותיים וחשיבתיים שמותאמים לילדי כיתה א.

תל–אביב
אוניברסיטתתל–אביב
רמות--אוניברסיטת
הוצאתרמות
הוצאת

