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רֹוִאים ְּבֶעְזַרת ָהֵעיַנִים

עֹוְבִדים ִּבְסִביָבה 

ְנִקָּיה

ׁשֹוְמִעים ְּבֶעְזַרת ָהָאְזַנִים

ִׁשְטפּו ֶאת ַהָּיַדִים, ַהְחִזיקּו ַמְרְׁשֶמלֹו ַּבָּיד, ִחְקרּו ָמה ְמֻיָחד ּבֹו. 

ַמְרְׁשֶמלֹו חֹוָמִרים:

ְּבֶעְזַרת ֵאילּו ֵאיְבֵרי חּוׁש ֲחַקְרֶּתם ֶאת ַהַּמְרְׁשֶמלֹו?. 1

ָמה ִּגִּליֶתם ַעל ַהַּמְרְׁשֶמלֹו?. 2

ה ְיָלִדים אֹוֲהִבים?. 3 ְך ַהְרֵבּ ל ָכּ ָכּ ֶמלֹו ֶשׁ ַמְרְשׁ ָמה ְמֻיָחד ְבּ

טֹוֲעִמים ְּבֶעְזַרת ַהָּלׁשֹון

ָחִׁשים ְּבֶעְזַרת ָהעֹור ְמִריִחים ְּבֶעְזַרת ָהַאף

ְמִׂשיָמה: חֹוְקִרים ַמְרְׁשֶמלֹו ְּבֶעְזַרת ֵאיְבֵרי ַהחּוׁש

חּוִׁשים ִּבְפֻעָּלה

1. ִמְתחּו ַקו ֵּבין ֵאיַבר חּוש ְלֵבין ֵׁשם ַהחּוׁש ַהַּמְתִאים. 

ָחִׁשים. ֶשׁ 2. ִמְתחּו ַקו ֵּבין ֵאיַבר חּוש ְלֵבין ַהָּדָבר

חּוׁש ַהַּטַעם

חּוׁש ַהַּמָּגע

ַהְּׁשִמיָעה חּוׁש

חּוׁש ָהְרִאָּיה

חּוׁש ָהֵריַח

חּוׁש ַהַּמָּגע • חּוׁש ָהֵריַח • חּוׁש ַהַּטַעם  • חּוׁש ַהְּׁשִמיָעה • חּוׁש ָהְרִאָּיה

ים ים ְוֵאיְבֵרי ַהחּוִשׁ ַהחּוִשׁ ְמִׂשיָמה:

ַלְּפִעילּות ַהְּמֻתְקֶׁשֶבת ַהחּוִׁשים ְוֵאיְבֵרי ַהחּוִׁשים.  ִהָּכְנסּו
ִמְתחּו ַקִּוים ְלִפי ַההֹוָראֹות.

ָחִׁשיםֵאיַבר חּוש ֶשׁ ַהָּדָבר ֵׁשם ַהחּוׁש
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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. 

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.

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.

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

הפעילויות הבאות נועדו לחדד ולבסס 
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.



רֹוִאים ְּבֶעְזַרת ָהֵעיַנִים

ִּבְסִביָבה  עֹוְבִדים

ְנִקָּיה

ׁשֹוְמִעים ְּבֶעְזַרת ָהָאְזַנִים

ִׁשְטפּו ֶאת ַהָּיַדִים, ַהְחִזיקּו ַמְרְׁשֶמלֹו ַּבָּיד, ִחְקרּו ָמה ְמֻיָחד ּבֹו. 

ַמְרְׁשֶמלֹו חֹוָמִרים:

ְּבֶעְזַרת ֵאילּו ֵאיְבֵרי חּוׁש ֲחַקְרֶּתם ֶאת ַהַּמְרְׁשֶמלֹו?.1

ָמה ִּגִּליֶתם ַעל ַהַּמְרְׁשֶמלֹו?.2

אֹוֲהִבים?.3 ה ְיָלִדים ְך ַהְרֵבּ ל ָכּ ָכּ ֶמלֹו ֶשׁ ַמְרְשׁ ָמה ְמֻיָחד ְבּ

טֹוֲעִמים ְּבֶעְזַרת ַהָּלׁשֹון

ָחִׁשים ְּבֶעְזַרת ָהעֹור ְמִריִחים ְּבֶעְזַרת ָהַאף

חֹוְקִרים ַמְרְׁשֶמלֹו ְּבֶעְזַרת ֵאיְבֵרי ַהחּוׁש ְמִׂשיָמה:

חּוִׁשים ִּבְפֻעָּלה

1. ִמְתחּו ַקו ֵּבין ֵאיַבר חּוש ְלֵבין ֵׁשם ַהחּוׁש ַהַּמְתִאים. 

ָחִׁשים. 2. ִמְתחּו ַקו ֵּבין ֵאיַבר חּוש ְלֵבין ַהָּדָבר ֶשׁ

חּוׁש ַהַּטַעם

חּוׁש ַהַּמָּגע

חּוׁש ַהְּׁשִמיָעה

חּוׁש ָהְרִאָּיה

חּוׁש ָהֵריַח

חּוׁש ָהְרִאָּיה  •  חּוׁש ַהְּׁשִמיָעה  •  חּוׁש ַהַּטַעם  •  חּוׁש ָהֵריַח  •  חּוׁש ַהַּמָּגע

ים ים ְוֵאיְבֵרי ַהחּוִשׁ ְמִׂשיָמה: ַהחּוִשׁ

ִהָּכְנסּו ַלְּפִעילּות ַהְּמֻתְקֶׁשֶבת ַהחּוִׁשים ְוֵאיְבֵרי ַהחּוִׁשים. 
ִמְתחּו ַקִּוים ְלִפי ַההֹוָראֹות.

ָחִׁשיםֵאיַבר חּוש ַהָּדָבר ֶשׁ ֵׁשם ַהחּוׁש
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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. 

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.

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.

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

הפעילויות הבאות נועדו לחדד ולבסס 
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.

ָחִׁשים 
ְסִביָבה



אֹור  •  ֹחֶשְך  •  ְמקֹורֹות אֹור

ְמִׂשיָמה: אֹור ָלֵעיַנִים - ָמה ָצִריְך ְּכֵדי ִלְראֹות ְּבֶעְזַרת ָהֵעיַנִים?

ַהִּציעּו: ָמה ָצִריְך 
ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ִלְראֹות 

ִאם ֵיׁש ַמֶּׁשהּו 
ַּבֻּקְפָסה?

1. ִהְתּבֹוְננּו ִמַּבַעד ַלֶּנֶקב )ֹחר( ֶׁשַּבֻּקְפָסה.

2. ַהִאם ְרִאיֶתם ַמֶּׁשהּו ַּבֻּקְפָסה?

ֵחֶלק א - ַמִהי ַהְּבָעָיה?

1. ַהִּביטּו ׁשּוב ִמַּבַעד ַלֶּנֶקב ֶׁשַּבֻּקְפָסה.

2. ַהִאם ַאֶּתם רֹוִאים ַמֶּׁשהּו ַּבֻּקְפָסה?

ֵחֶלק ב  - ַמה ַהִּפְתרֹון?

ָמה ָעַזר ָלֶכם ִלְראֹות 
ָמה ֵיׁש ַּבֻּקְפָסה?

ַּבֹחֶׁשְך לֹא רֹוִאים. ְּכֵדי ִלְראֹות ָצִריְך אֹור. 

ָּפָנס, ְמנֹוָרה ְוֶׁשֶמׁש ֵהם ְמקֹורֹות אֹור.

ֶּפֶרק ִראׁשֹון: חּוׁש ָהְרִאָּיה

ִצּיּוד:
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. 

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

מכונית קטנה

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.

מפנים את התלמידים לרשימת המילים 
"מילים שלמדנו", קוראים בקול ומתרגלים 

את השימוש במילים בעזרת בניית משפטים.

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.

11



ְמִׂשיָמה: ֵאיֶזה ַטַעם ֲאַנְחנּו ַמֲעִדיִפים?

ָמתֹוק               ָמלּוַח              ָחמּוץ              ַמר

ַּכָּמה ְיָלִדים אֹוֲהִבים ַטַעם ָמתֹוק?  . 1

ַּכָּמה ְיָלִדים אֹוֲהִבים ַטַעם ָמלּוַח? . 2

ַּכָּמה ְיָלִדים אֹוֲהִבים ַטַעם ַמר? . 3

ַּכָּמה ְיָלִדים אֹוֲהִבים ַטַעם ָחמּוץ? . 4

ַמה ָלַמְדנו?  
ה?. 1 ָתּ ְלִמיֵדי ַהִכּ ֵאילּו ְטָעִמים ַמֲעִדיִפים ַתּ

ַמהּו ַהַּטַעם ֶׁשַהְּיָלִדים ֲהִכי אֹוֲהִבים?. 2

ַמהּו ַהַּטַעם ֶׁשַהְּיָלִדים ֲהִכי ָּפחֹות אֹוֲהִבים? . 3

ַמה ָמָצאנּו?  

ִמְסָּפר ְטָעִמים

30

25

20

15

10

5

0
ָמתֹוק ָמלּוַח ָחמּוץ ַמר

ִמְסַּפר ְיָלִדים ֵאילּו ְטָעִמים ַמֲעִדיִפים ַּתְלִמיֵדי ַהִּכָּתה?

ִצּיּוד:

52

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(.  

להכין מראש 
מדבקות בצבעים 

המוצעים.

תוצאה

מסקנה
חשוב לציין את 

הסובייקטיביות של חוש 
הטעם )מה שטעים לאחד/ת 

יכול להיות לא טעים 
לאחר/ת(.

ָחִׁשים 
ְסִביָבה

52



ִלְׁשֹמַע טֹוב יֹוֵתר

ְמִׂשיָמה: ֵּכיַצד נּוַכל ִלְׁשֹמַע ָּברּור ֶאת ְּפִעימֹות ַהֵּלב?

ַמְסֵּכת

ַהְצִמידּו ֶאת ָהֹאֶזן ְלֵבית ֶהָחֶזה ֶׁשל ָחֵבר אֹו ֶׁשל ֲחֵבָרה.. 1

ַהְקִׁשיבּו ְלקֹולֹות ַהֵּלב.. 2

ֵיׁש ָלנּו ְּבָעָיה: ֵּכיַצד נּוַכל ִלְקלֹט ָּברּור ֶאת קֹולֹות ַהֵּלב?

ֵיׁש ָלנּו ִּפְתרֹון: ְּבֶעְזַרת ַמְסֵּכת ֶאְפָׁשר ִלְׁשֹמַע ֶאת קֹולֹות ַהֵּלב.

ַקְּבלּו ֵמַהּמֹוָרה ַמְסֵּכת. . 1

ַהְצִמידּו ֶאת ַהַּמְסֵּכת ֶאל ֵּבית ֶהָחֶזה ֵמַעל ַהֻחְלָצה. . 2

ַהֲאִזינּו ְלקֹולֹות ַהֵּלב ְּבֶעְזַרת ַהַּמְסֵּכת.. 3

 ַהִאם ִהְצַלְחֶּתם ִלְקלֹט ָּברּור ֶאת קֹולֹות ַהֵּלב?     . 3

ַהִקיפּו:          ֵּכן       לֹא

ַמְסֵּכת ְמִכיִנים ְמִׂשיָמה:

ְׁשֵּפְך ִלְקֵצה ַהִּצּנֹור. .1 ַחְּברּו את ִּפַּית ַהַמּ

ַלִּצּנֹור..2 ִעְטפּו ִּבְנַיר ֶּדֶבק ֶאת ַהָּמקֹום ֶׁשְּמַחֵּבר ֶאת ַהַּמְׁשֵּפְך

ַחְּברּו ֶאת ִּפַּית ַהַּמְׁשֵּפְך ַהֵּׁשִני ַלָּקֶצה ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהִּצּנֹור..3

ִּגְזרּו ֶאת ִּפַּית ַהָּבלֹון. ַהְלִּביׁשּו ֶאת ַהָּבלֹון ַעל ֶּפַתח ַהַּמְׁשֵּפְך ַהֵּׁשִני. .4

ַמְסֵּכת. ִקַּבְלֶּתם

לֹון( ְלֵבית ֶהָחֶזה )ֵמַעל ַהֻחְלָצה(..5 ַהְצִמידּו ֶאת ַהַּמְסֵּכת )ַהַּמְׁשֵּפְך ִעם ַהָבּ

ָלֹאֶזן..6 ַהָּפתּוַח ַהְצִמידּו ֶאת ַהַּמְׁשֵּפְך

ַנּסּו ִלְקלֹוט ֶאת קֹולֹות ַהֵּלב. ַהִאם ִהְצַלְחֶּתם?  .7

ִמיָעה ַמְגִּביִרים ֶאת ְיָכֶלת חּוׁש ַהְׁשּ
חּוׁש ַהְּׁשִמיָעה ָקֶׁשה ִלְׁשֹמַע קֹולֹות ַחָּלִׁשים אֹו קֹולֹות ְרחֹוִקים. ְּבֶעְזַרת

ַהַּמְסֵּכת ַמְגִּביר ֶאת ְיָכְלֵּתנּו ִלְׁשֹמַע טֹוב יֹוֵתר קֹולֹות ַחָּלִׁשים.
)ַמְגֵּבר( ַמְגִּביר ֶאת ַהּקֹולֹות ַהֻּמְׁשָמִעים. ַרְמקֹול

ֶטְכנֹולֹוִגִּיים. ֵּכִלים ָהַרְמקֹול ְוַהַּמְסֵּכת ֵהם

ִצּיּוד:ִ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. 

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.

מטרת המשימה היא 
להתנסות בבניית כלי 
טכנולוגי המגביר את 

יכולת הקליטה של חוש 
השמיעה ולהשתמש בו 

כדי לשמוע טוב יותר את 
פעימות הלב.

הצינור באורך 1 מטר

איך משתמשים?
מצמידים את המשפך 
עם הבלון לבית החזה 

ומקשיבים בעזרת 
המשפך השני לקולות 

הלב.
קופצים במרץ במקום 

ובודקים האם קצב 
פעימות הלב השתנה.
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ִלְׁשֹמַע טֹוב יֹוֵתר

ַהֵּלב? ְמִׂשיָמה: ֵּכיַצד נּוַכל ִלְׁשֹמַע ָּברּור ֶאת ְּפִעימֹות

ַמְסֵּכת

ַהְצִמידּו ֶאת ָהֹאֶזן ְלֵבית ֶהָחֶזה ֶׁשל ָחֵבר אֹו ֶׁשל ֲחֵבָרה..1

ַהְקִׁשיבּו ְלקֹולֹות ַהֵּלב..2

ֵיׁש ָלנּו ְּבָעָיה: ֵּכיַצד נּוַכל ִלְקלֹט ָּברּור ֶאת קֹולֹות ַהֵּלב?

ֵיׁש ָלנּו ִּפְתרֹון: ְּבֶעְזַרת ַמְסֵּכת ֶאְפָׁשר ִלְׁשֹמַע ֶאת קֹולֹות ַהֵּלב.

ַקְּבלּו ֵמַהּמֹוָרה ַמְסֵּכת. .1

ַהְצִמידּו ֶאת ַהַּמְסֵּכת ֶאל ֵּבית ֶהָחֶזה ֵמַעל ַהֻחְלָצה. .2

ַהֲאִזינּו ְלקֹולֹות ַהֵּלב ְּבֶעְזַרת ַהַּמְסֵּכת..3

ַהִאם ִהְצַלְחֶּתם ִלְקלֹט ָּברּור ֶאת קֹולֹות ַהֵּלב?   .3

לֹא ַהִקיפּו:          ֵּכן 

ְמִׂשיָמה: ְמִכיִנים ַמְסֵּכת

ְׁשֵּפְך ִלְקֵצה ַהִּצּנֹור. . 1 ַחְּברּו את ִּפַּית ַהַמּ

ִעְטפּו ִּבְנַיר ֶּדֶבק ֶאת ַהָּמקֹום ֶׁשְּמַחֵּבר ֶאת ַהַּמְׁשֵּפְך ַלִּצּנֹור.. 2

ַחְּברּו ֶאת ִּפַּית ַהַּמְׁשֵּפְך ַהֵּׁשִני ַלָּקֶצה ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהִּצּנֹור.. 3

 ִּגְזרּו ֶאת ִּפַּית ַהָּבלֹון. ַהְלִּביׁשּו ֶאת ַהָּבלֹון ַעל ֶּפַתח ַהַּמְׁשֵּפְך ַהֵּׁשִני. . 4

 ִקַּבְלֶּתם ַמְסֵּכת.

לֹון( ְלֵבית ֶהָחֶזה )ֵמַעל ַהֻחְלָצה(.. 5 ַהְצִמידּו ֶאת ַהַּמְסֵּכת )ַהַּמְׁשֵּפְך ִעם ַהָבּ

ַהְצִמידּו ֶאת ַהַּמְׁשֵּפְך ַהָּפתּוַח ָלֹאֶזן.. 6

ַנּסּו ִלְקלֹוט ֶאת קֹולֹות ַהֵּלב. ַהִאם ִהְצַלְחֶּתם?  . 7

ִמיָעה ַמְגִּביִרים ֶאת ְיָכֶלת חּוׁש ַהְׁשּ
ְּבֶעְזַרת חּוׁש ַהְּׁשִמיָעה ָקֶׁשה ִלְׁשֹמַע קֹולֹות ַחָּלִׁשים אֹו קֹולֹות ְרחֹוִקים.

ַהַּמְסֵּכת ַמְגִּביר ֶאת ְיָכְלֵּתנּו ִלְׁשֹמַע טֹוב יֹוֵתר קֹולֹות ַחָּלִׁשים.
ַרְמקֹול )ַמְגֵּבר( ַמְגִּביר ֶאת ַהּקֹולֹות ַהֻּמְׁשָמִעים.

ָהַרְמקֹול ְוַהַּמְסֵּכת ֵהם ֵּכִלים ֶטְכנֹולֹוִגִּיים.

ִצּיּוד:ִ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. 

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.

מטרת המשימה היא 
להתנסות בבניית כלי 
טכנולוגי המגביר את 

יכולת הקליטה של חוש 
השמיעה ולהשתמש בו 

כדי לשמוע טוב יותר את 
פעימות הלב.

הצינור באורך 1 מטר

איך משתמשים?
מצמידים את המשפך 
עם הבלון לבית החזה 

ומקשיבים בעזרת 
המשפך השני לקולות 

הלב.
קופצים במרץ במקום 

ובודקים האם קצב 
פעימות הלב השתנה.

ָחִׁשים 
ְסִביָבה
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ָמֵהן עֹונֹות ַהָּׁשָנה? .1

ְלִפי ֵאיֶזה ֵסֶדר ֵהן ִמְתַחְּלפֹות?.2

ַהָּׁשָנה ְמֻצָּיר ְּבצּוַרת ַמְעָּגל?.3 ַמּדּוַע ָהִאּיּור עֹונֹות

ִהְתּבֹוְננּו ֵהיֵטב ְּבָכל עֹוָנה ְוַגּלּו ָמה ְמֻיָחד ָּבּה..4

ֹחֶרף
ָאִביב

ָדר
ֲא

ָבט
ְׁש

ֵטֵבת   ִּכְסֵלו 
 

  ֶחְׁשָון  
ׁשֵרי  

 ּת

ִניָסן

ִאָּיר

ִסיָון  ַּתּמּוז  

ָאב  
  

 
ּול

ֱאל

ְסָתו, ֹחֶרף, ָאִביב ְוַקִיץ. 
ְוׁשּוב ַמִּגיַע ְסָתו ְוַאֲחָריו ׁשּוב ֹחֶרף, ָאִביב ְוַקִיץ. 

ּוְלַאַחר ַהַּקִיץ ׁשּוב ַיִּגיַע ְסָתו, ְוחֹוֵזר ֲחִליָלה. 

ֶזהּו ַמְעַּגל עֹונֹות ַהָּׁשָנה. 

ְסָתו
ַקִיץ
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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.

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(.
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ׁשֵרי
ּת
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  ִאָּיר  
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ָאב

ּול
ֱאל

ֹחֶרף, ָאִביב ְוַקִיץ.  ְסָתו,
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עֹונֹות ַהָּׁשָנה.  ַמְעַּגל ֶזהּו

ְסָתו
ַקִיץ
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החיים )צמחים, בעלי חיים ואדם(.

עֹונֹות 
ַהָּׁשָנה



ַהְכִניסּו ּבֹו ַּבְּזַמן: 

ָיד ַאַחת ְלַקֲעַרת ַהַּמִים ַהְּיָמִנית.

ָמאִלית.  ָיד ְׁשִנָּיה ְלַקֲעַרת ַהַּמִים ַהֹשְ

ַהְמִּתינּו ְמַעט. 

ַהֲעִבירּו ֶאת ְׁשֵּתי ַהָּיַדִים ְּבַבת ַאַחת 

ִים ָהֶאְמָצִעית. ְלַקֲעַרת ַהַמּ

ָמה ַאֶּתם ָחִׁשים ְּבָכל ָיד? 

ֶאְפָׁשר ָלַדַעת ִאם ַהַּמִים ַחִּמים אֹו ָקִרים ְלִפי ַהְּתחּוָׁשה?.1 ַהִאם

ֶאְפָׁשר ָלַדַעת ַּכָּמה ַחם אֹו ַּכָּמה ַקר?.2 ֵאיְך

ָכל ָיד? ים ְבּ ם ָחִשׁ ַהִּקיפּו: ָמה ַאֶתּ

ַקר ַיד ָיִמין:        ַחם        

ַיד ְׂשֹמאל:      ַחם          ַקר 

ָכל ָיד? ים ְבּ ם ָחִשׁ ַהִּקיפּו: ָמה ַאֶתּ

ַקר ַיד ָיִמין:        ַחם        

ַיד ְׂשֹמאל:      ַחם          ַקר 
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ָתו ְסּ ָרטּוָרה ַבּ ְמֶפּ ַהֶטּ

ַּבַּקִיץ ַחם וַּבֹחֶרף ַקר. 

ּוַמה קֹוֶרה ַּבְּסָתו? 

ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַהֶּיֶלד ִהְרִּגיׁש . 1

ֶׁשַחם לֹו ְוַהַּיְלָּדה ִהְרִּגיָׁשה ֶׁשַּקר ָלּה?

ֵאיְך יֹוְדִעים ִאם ַקר אֹו ַחם ַּבחּוץ? . 2

ים אֹו ָקִרים? ִים ַחִמּ ִנּסּוי: ָהִאם ַהַמּ

ַמִים ָקִרים ַמִים ּפֹוְׁשִריםַמִים ַחִּמים

ִצּיּוד:

ִלי ָהיָה ָקִרירִלי ָהיָה ַחם ַּבחּוץ

7071

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.

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.

יש לדון בכך שתחושות 
קור וחום הן סובייקטיביות 

ותלויות באדם. 

מטרת הניסוי היא להוכיח באמצעות 
ניסוי שתחושת החום שלנו אינה 

מדויקת ושאי אפשר להסתמך על 
התפיסה החושית. מכינים שלוש 

קערות שוות בגודלן. בקערה 1 שמים 
מים בטמפרטורה של 30 מעלות 
צלזיוס, בקערה 2 שמים מי ברז, 

ובקערה 3 שמים 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.



ַהְכִניסּו ּבֹו ַּבְּזַמן: 
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ָמאִלית.  ָיד ְׁשִנָּיה ְלַקֲעַרת ַהַּמִים ַהֹשְ

ַהְמִּתינּו ְמַעט. 
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ִים ָהֶאְמָצִעית. ְלַקֲעַרת ַהַמּ

ָמה ַאֶּתם ָחִׁשים ְּבָכל ָיד? 
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ָכל ָיד? ים ְבּ ם ָחִשׁ ַהִּקיפּו: ָמה ַאֶתּ
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עֹונֹות 
ַהָּׁשָנה



ד. ַהְׁשִלימּו: 

ַלְּנָמָלה      ְמחֹוִׁשים    

ַלְּנָמָלה      ַרְגַלִים.       

   . ַלְּנָמָלה ֹראׁש, ָחֶזה ּו  

ג. ַצְּירּו ֶאת ָהֵאיָבר ֶהָחֵסר ְּבָכל ִאּיּור ֶׁשל ְנָמָלה.

ִהְתּבֹוְננּו ַּבְּנָמִלים ַהְּפִעילֹות. .3

ָמה ַהְּנָמִלים נֹוְׂשאֹות?      א.

  ֲחִתיכֹות ְצָמִחים  ֲאָבִנים       

  ְנָמִלים ֲאֵחרֹות                      ַּבֲעֵלי ַחִּיים ְקַטִּנים   ְזָרִעים             
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ַהִּקיפּו:       

ְנָמִלים

ַהְּנָמִלים ַהְּקַטְנַטּנֹות, 

ָּכל ַהְּסָתו ֵהן ֲעסּוקֹות.

ַמְחַסן ָמזֹון ֵהן ְמִכינֹות:

 ֶאל ַהֵּקן נֹוְׂשאֹות ְזָרִעים 

ִליֵמי ַהֹחֶרף ַהְּגׁשּוִמים.

ְמִׂשיָמה: ִמְתּבֹוְנִנים ַּבְּנָמִלים

ִצּיּוד:
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ַחְּפׂשּו ֵקן ֶׁשל ְנָמִלים.. 2

ְמחֹוִׁשים ַרְגַלִים

ֹראׁש

ָחֶזה

ֶּבֶטן

 א ִהְתּבֹוְננּו ַּבְּנָמָלה. 

ב. ַזהּו ֶאת ֵאיָבֶריָה.
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2 מחושים
6 רגליים

בטן

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.

מומלץ להכניס נמלים בודדות 
למספר קופסאות שקופות, 
ולאפשר לילדים לצפות בהן 

באמצעות מגדלות. אם אי אפשר, 
יש להסתפק בתמונת הנמלה.
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ב. ַזהּו ֶאת ֵאיָבֶריָה.
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2 מחושים
6 רגליים

בטן

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.

מומלץ להכניס נמלים בודדות 
למספר קופסאות שקופות, 
ולאפשר לילדים לצפות בהן 

באמצעות מגדלות. אם אי אפשר, 
יש להסתפק בתמונת הנמלה.

עֹונֹות 
ַהָּׁשָנה



ֵּכיַצד נֹוַצר ֶהָעָנן ַּבִּצְנֶצֶנת?
ַּבִּצְנֶצֶנת ָהיּו ַמִים ַחִּמים. ֵמַהַּמִים ַהַחִּמים ָעלּו ֵאֵדי ַמִים. 

ֵאֵדי ַהַּמִים ִהְתַּפְּזרּו ְּבתֹוְך ַהִּצְנֶצֶנת. ֵאֵדי ַהַּמִים ִהְתָקְררּו.

ְרִסיֵסי ַהַּתְרִסיס ָּגְרמּו ְלֵאֵדי ַהַּמִים ַלֲהֹפְך ְלִטּפֹות ַמִים ְזִעירֹות. 

ִטּפֹות ַמִים ְזִעירֹות ְּבַיַחד ֵהן ָעָנן. 

ֵמֵהיָכן ִהִּגיעּו ֵאֵדי ַהַּמִים ַלִּצְנֶצֶנת? .1

ָמה ָּגַרם ְלֵאֵדי ַמִים ַלֲהֹפְך ְלִטּפֹות ַמִים? .2

ּדֹוֶמה ֶלָעָנן ֶׁשַּבָּׁשַמִים? .3 ְּבָמה ֶהָעָנן ֶׁשַּבֶּדֶגם

ׁשֹוֶנה ֵמֶהָעָנן ֶׁשַּבָּׁשַמִים? .4 ְּבָמה ֶהָעָנן ֶׁשַּבֶּדֶגם

ָּדָבר ֶׁשהּוא ֻּדְגָמה ְלַמֶּׁשהּו ַאֵחר. ִמּלֹון: ֶּדֶגם:

ל ָעָנן.5 ֶגם ֶשׁ ֵהַכּנּו ֶדּ

ִמְסַּפר ַּדּקֹות ּפֹוְתִחים ֶאת ַהִּצְנֶצֶנת  ְלַאַחר

ַהחּוָצה. ְונֹוְתִנים ֶל"ָעָנן" ְלִהְתַּפֵּזר

ְמִׂשיָמה: ְמִכיִנים ֶּדֶגם ֶׁשל ָעָנן

ִצּיּוד:

 ְזִהירּות, ַמִים ַחִּמים! 

ֲהָכַנת ַהֶּדֶגם ֵּתָעֶׂשה 

ְּבַהְדָּגָמה ֶׁשל ַהּמֹוָרה ִּבְלַבד.

ְמִניִחים ָהפּוְך ִמְכֵסה ַעל ֶּפַתח ַהִּצְנֶצֶנת. מֹוְזִגים ַמִים ַחִּמים ְלתֹוְך ַהִּצְנֶצֶנת. 

ַמְמִּתיִנים ַּדָּקה אֹו ְׁשַּתִים.

2 1

34
ְמִסיִרים ֶאת ַהִּמְכֶסה, ְמַרְּסִסים ַּתְרִסיס 

 ְלִעּצּוב ֵׂשָער ֶאל ּתֹוְך ַהִּצְנֶצֶנת. 

ְמַכִּסים ׁשּוב ֶאת ַהִּצְנֶצֶנת ַּבִּמְכֶסה. 

ְכֵסה.  ְמִניִחים ֻקִּבּיֹות ֶקַרח ַעל ַהִמּ

 ִמְתּבֹוְנִנים ַּבִּמְתַרֵחׁש ַּבִּצְנֶצֶנת. 

רֹוִאים ָמה ָקָרה.

102103

לפני קריאת קטע המידע, מוצע לבקש 
מהתלמידים לתאר מה קרה בצנצנת )תוצאה( 

ולנסות להסביר מה גרם להיווצרות הענן. 

מהמים החמים שבצנצנת – הם התאדו. 

התרסיס והמים החמים שהתקררו והפכו לטיפות – הם התעבו.

הענן שבדגם והענן שבשמיים נוצרו מאדי מים שהתעבו. 
בדגם: קוביות הקרח 

והתרסיס גרמו 
להתקררות אדי 

המים ולהתעבות. 
בטבע )בשמיים(: 

חלקיקי אבק שבאוויר 
וטמפרטורה נמוכה 

גורמים להתקררות אדי 
המים ולהתעבות. 

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.



ֵּכיַצד נֹוַצר ֶהָעָנן ַּבִּצְנֶצֶנת?
ַּבִּצְנֶצֶנת ָהיּו ַמִים ַחִּמים. ֵמַהַּמִים ַהַחִּמים ָעלּו ֵאֵדי ַמִים. 

ֵאֵדי ַהַּמִים ִהְתַּפְּזרּו ְּבתֹוְך ַהִּצְנֶצֶנת. ֵאֵדי ַהַּמִים ִהְתָקְררּו.

ְרִסיֵסי ַהַּתְרִסיס ָּגְרמּו ְלֵאֵדי ַהַּמִים ַלֲהֹפְך ְלִטּפֹות ַמִים ְזִעירֹות. 

ִטּפֹות ַמִים ְזִעירֹות ְּבַיַחד ֵהן ָעָנן. 

ֵמֵהיָכן ִהִּגיעּו ֵאֵדי ַהַּמִים ַלִּצְנֶצֶנת? . 1

ָמה ָּגַרם ְלֵאֵדי ַמִים ַלֲהֹפְך ְלִטּפֹות ַמִים? . 2

ְּבָמה ֶהָעָנן ֶׁשַּבֶּדֶגם ּדֹוֶמה ֶלָעָנן ֶׁשַּבָּׁשַמִים? . 3

ְּבָמה ֶהָעָנן ֶׁשַּבֶּדֶגם ׁשֹוֶנה ֵמֶהָעָנן ֶׁשַּבָּׁשַמִים? . 4

ֶּדֶגם: ָּדָבר ֶׁשהּוא ֻּדְגָמה ְלַמֶּׁשהּו ַאֵחר. ִמּלֹון: 

ל ָעָנן.5 ֶגם ֶשׁ ֵהַכּנּו ֶדּ

ְלַאַחר ִמְסַּפר ַּדּקֹות ּפֹוְתִחים ֶאת ַהִּצְנֶצֶנת 

ְונֹוְתִנים ֶל"ָעָנן" ְלִהְתַּפֵּזר ַהחּוָצה.

ְמִׂשיָמה: ְמִכיִנים ֶּדֶגם ֶׁשל ָעָנן

ִצּיּוד:

ְזִהירּות, ַמִים ַחִּמים! 

ַהֶּדֶגם ֵּתָעֶׂשה  ֲהָכַנת

ְּבַהְדָּגָמה ֶׁשל ַהּמֹוָרה ִּבְלַבד.

ַהִּצְנֶצֶנת. ְמִניִחים ָהפּוְך ִמְכֵסה ַעל ֶּפַתח ַהִּצְנֶצֶנת. מֹוְזִגים ַמִים ַחִּמים ְלתֹוְך

ַּדָּקה אֹו ְׁשַּתִים. ַמְמִּתיִנים
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עֹונֹות 
ַהָּׁשָנה



ָהִניחּו ְלַיד ַהַּׁשְּבלּול ֲחִתיכֹות ֶּגֶזר, ְמָלְפפֹון ְוַחָּסה.   .3 

 ַהִּקיפּו ֶאת ָהֹאֶכל ֶׁשַהַּׁשְּבלּול ֶׁשָּלֶכם ָּבַחר ֶלֱאֹכל.

ִׂשימּו ְמַעט ֶקַמח ָרֹטב ִלְפֵני ַהַּׁשְּבלּול.  .4 

 ָהִרימּו ֶאת ַהַּצַּלַחת ִעם ַהַּׁשְּבלּול ְוִהְתּבֹוְננּו 

 ְּבִצּדֹו ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ַהַּׁשְּבלּול.  

ָּתֲארּו ָמה ַאֶּתם רֹוִאים. 

ַהֹחֶרף ִסיָמֵני
ַהֹחֶרף.  ילּות ַהְּמֻתְקֶׁשֶבת ִסיָמֵני ִהָּכְנסּו ֶאל ַהּפְעִ

ַסְּמנּו ֶאת ָּכל ִסיָמֵני ַהֹחֶרף ֶׁשַּבְּתמּוָנה.

ִריר ָמׁשֹוִׁשים  •  קֹוְנִכָּיה  •  ַׁשְּבלּול • 

ִצּיּוד:

ְמַגְּדִלים ַׁשְּבלּוִלים ַּבִּכָּתה ְמִׂשיָמה:

ַהֲאִכילּו ֶאת ַהַּׁשְּבלּוִלים .1

ְּבָמזֹון ָטִרי ִמֵּדי יֹום. 

ַהַּׁשְּבלּוִלים..2 ִהְתּבֹוְננּו ִּבְפִעילּות

ְׁשֵאלֹות

ַהַּׁשְּבלּוִלים ֵהִטילּו ֵּביִצים?   ַהִּקיפּו:  ֵּכן            לֹא .1 ַהִאם

ַהִּקיפּו:  ֵּכן            לֹא .2 ַהִאם ָּבְקעּו ֵמַהֵּביִצים ַׁשְּבלּוִלים? 

ַהִאם ַהַּׁשְּבלּוִלים ֶׁשָּבְקעּו ֵמַהֵּביִצים ְּגדֹוִלים אֹו ְקַטִּנים?.3

ַהִּקיפּו:  ְּגדֹוִלים            ְקַטִּנים

ַּבֲעֵלי ַחִּיים ַּבֹחֶרף 

ֶדה ְמִׂשיָמה: ִמְתּבֹוְנִנים ְּבַׁשְּבלּול ַהּׂשָ

ִצּיּוד:
ָהִניחּו ַׁשְּבלּול ְּבַצַּלַחת ְׁשקּוָפה. . 1

ִהְתּבֹוְננּו ַּבַּׁשְּבלּול ְוַזהּו ֶאת ֵאיָבָריו.  . 2

קֹוְנִכָּיה
ָמׁשֹוִׁשים

ֵעיַנִים  

ֹראׁש

גּוף

ֶרֶגל
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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(. 

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. 



ָהִניחּו ְלַיד ַהַּׁשְּבלּול ֲחִתיכֹות ֶּגֶזר, ְמָלְפפֹון ְוַחָּסה.  .3

ַהִּקיפּו ֶאת ָהֹאֶכל ֶׁשַהַּׁשְּבלּול ֶׁשָּלֶכם ָּבַחר ֶלֱאֹכל.

ִׂשימּו ְמַעט ֶקַמח ָרֹטב ִלְפֵני ַהַּׁשְּבלּול. .4

ָהִרימּו ֶאת ַהַּצַּלַחת ִעם ַהַּׁשְּבלּול ְוִהְתּבֹוְננּו 

ְּבִצּדֹו ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ַהַּׁשְּבלּול.  

ָּתֲארּו ָמה ַאֶּתם רֹוִאים. 

ִסיָמֵני ַהֹחֶרף 
ילּות ַהְּמֻתְקֶׁשֶבת ִסיָמֵני ַהֹחֶרף.  ִהָּכְנסּו ֶאל ַהּפְעִ

ַסְּמנּו ֶאת ָּכל ִסיָמֵני ַהֹחֶרף ֶׁשַּבְּתמּוָנה.

ַׁשְּבלּול •  קֹוְנִכָּיה  •  ָמׁשֹוִׁשים  •  ִריר

ִצּיּוד:

ְמִׂשיָמה: ְמַגְּדִלים ַׁשְּבלּוִלים ַּבִּכָּתה

 ַהֲאִכילּו ֶאת ַהַּׁשְּבלּוִלים . 1

ְּבָמזֹון ָטִרי ִמֵּדי יֹום. 

ִהְתּבֹוְננּו ִּבְפִעילּות ַהַּׁשְּבלּוִלים.. 2

ְׁשֵאלֹות

ַהִאם ַהַּׁשְּבלּוִלים ֵהִטילּו ֵּביִצים?   ַהִּקיפּו:   ֵּכן            לֹא . 1

ַהִאם ָּבְקעּו ֵמַהֵּביִצים ַׁשְּבלּוִלים?  ַהִּקיפּו:   ֵּכן            לֹא . 2

 ַהִאם ַהַּׁשְּבלּוִלים ֶׁשָּבְקעּו ֵמַהֵּביִצים ְּגדֹוִלים אֹו ְקַטִּנים?. 3

ַהִּקיפּו:      ְּגדֹוִלים            ְקַטִּנים

ַּבֲעֵלי ַחִּיים ַּבֹחֶרף 

ֶדה ְמִׂשיָמה: ִמְתּבֹוְנִנים ְּבַׁשְּבלּול ַהּׂשָ

ִצּיּוד:
ָהִניחּו ַׁשְּבלּול ְּבַצַּלַחת ְׁשקּוָפה..1

ֵאיָבָריו.  .2 ִהְתּבֹוְננּו ַּבַּׁשְּבלּול ְוַזהּו ֶאת

קֹוְנִכָּיה
ָמׁשֹוִׁשים

ֵעיַנִים

ֹראׁש

גּוף

ֶרֶגל

126127

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(. 

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. 

עֹונֹות 
ַהָּׁשָנה



ָאנּו ְמַחְּזִקים ֶאת ּגּוֵפנּו 
ְמִׂשיָמה:  ֲהִאם ְּפִעילּות ּגּוָפִנית ְמַחֶּזֶקת ֶאת ַהּגּוף?

 ִּכֵּסא ָנמּוְך )ְׁשַרְפַרף(,ִצּיּוד:

 ְׁשעֹון ֶעֶצר 

)ֵיׁש ַּגם ַּבֶּטֶלפֹוִנים ַהַּנָּיִדים(

 ֲעלּו ַעל ִּכֵּסא ּוְרדּו ִמֶּמּנּו . 1

ְּבֶמֶׁשְך ַּדָּקה.

ֲעׂשּו ֹזאת ָּכל יֹום ְּבֶמֶׁשְך ָׁשבּוַע.. 2

ִּכְּתבּו ַּבַּטְבָלה: ַּכָּמה ְּפָעִמים ֲעִליֶתם ַעל ִּכֵּסא ִויַרְדֶּתם ִמֶּמּנּו . 3

ְּבֶמֶׁשְך ַּדָּקה ְּבָכל יֹום?

ַטְבָלה ְלִאְרּגּון  ּתֹוָצאֹות

ַּבּיֹום ָיִמים

ָהִראׁשֹון

ַּבּיֹום

ַהֵּׁשִני

ַּבּיֹום

ַהְּׁשִליִׁשי

ַּבּיֹום

ָהְרִביִעי

ַּבּיֹום

ַהֲחִמיִׁשי

ַּבּיֹום

ַהִּׁשיִּׁשי

ַּכָּמה ְּפָעִמים ָעִליִתי 

ַעל ִּכֵּסא ְוָיַרְדִּתי ִמֶּמּנּו 

ְּבֶמֶׁשְך ַּדָּקה?

ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּבֶמֶׁשְך ַּדָּקה ַאַחת 

ַאֶּתם ְיכֹוִלים ַלֲעלֹות ַעל ִּכֵּסא 

ְוָלֶרֶדת ִמֶּמּנּו?

ּתֹוָצאֹות:ּתֹוָצאֹות:

182

ָמַסִּכים ּוְבִריאּות

ַּבֶּטֶלִויְזָיה ְוֶנֱהִנים ִמָּתְכִנּיֹות.  ָאנּו צֹוִפים

ָאנּו לֹוְמִדים ְּבֶעְזַרת ַהַּמְחֵׁשב ּוְמַׂשֲחִקים ַּבַּמְחֵׁשב, 

ַאְך ַּכֲאֶׁשר ִנְמָצִאים מּול ָמַסִּכים ָׁשעֹות ַרּבֹות ִמַּדי:

ֲאַנְחנּו לֹא ְּפִעיִלים ּגּוָפִנית ְוִלְפָעִמים

אֹוְכִלים יֹוֵתר ַמְמַּתִּקים ַוֲחִטיִפים.

ֲאַנְחנּו ְמׂשֹוֲחִחים ָּפחֹות ִעם ִמי ֶׁשִּנְמָצא ִאָּתנּו ַּבֶחֶדר,

ְוִלְפָעִמים ַּגם ָקֶׁשה ָלנּו ְלֵהָרֵדם.

ְּכֵדי ִלְׁשֹמר ַעל ַהְּבִריאּות ֶׁשָּלנּו, ָחׁשּוב ְלַגֵּון ֶאת ַהְּפִעיֻלּיֹות:

זֹו, ְלָהִכין ְיִצירֹות ְוַגם ְלַׂשֵחק ַּבַּמְחֵׁשב.  ְלַׂשֵחק ִעם ֲחֵבִרים, ְלׂשֹוֵחַח ֶזה ִעם

ִעילּות ּגּוָפִנית?.1 ַמּדּוַע ָחׁשּוב ַלֲעׂשֹות ְפּ

ַמּדּוַע ָחׁשּוב ְלַהְגִּביל ֶאת ְזַמן ַהִּבּלּוי מּול ָמַסִּכים?.2

ִעיֻלּיֹות?.3 ן ֶאת ַהְפּ ֵּכיַצד ֶאְפָׁשר ְלַגֵוּ

189ְׁשעֹות ְּפַנאי  ְּפִעיֻלּיֹות ִּבְׁשעֹות ְּפַנאי



ָמַסִּכים ּוְבִריאּות

ָאנּו צֹוִפים ַּבֶּטֶלִויְזָיה ְוֶנֱהִנים ִמָּתְכִנּיֹות. 

ָאנּו לֹוְמִדים ְּבֶעְזַרת ַהַּמְחֵׁשב ּוְמַׂשֲחִקים ַּבַּמְחֵׁשב, 

ַאְך ַּכֲאֶׁשר ִנְמָצִאים מּול ָמַסִּכים ָׁשעֹות ַרּבֹות ִמַּדי:

 ֲאַנְחנּו לֹא ְּפִעיִלים ּגּוָפִנית ְוִלְפָעִמים 	 

אֹוְכִלים יֹוֵתר ַמְמַּתִּקים ַוֲחִטיִפים.

 ֲאַנְחנּו ְמׂשֹוֲחִחים ָּפחֹות ִעם ִמי ֶׁשִּנְמָצא ִאָּתנּו ַּבֶחֶדר,	 

ְוִלְפָעִמים ַּגם ָקֶׁשה ָלנּו ְלֵהָרֵדם. 

 ְּכֵדי ִלְׁשֹמר ַעל ַהְּבִריאּות ֶׁשָּלנּו, ָחׁשּוב ְלַגֵּון ֶאת ַהְּפִעיֻלּיֹות: 

ְלַׂשֵחק ִעם ֲחֵבִרים, ְלׂשֹוֵחַח ֶזה ִעם זֹו, ְלָהִכין ְיִצירֹות ְוַגם ְלַׂשֵחק ַּבַּמְחֵׁשב. 

ִעילּות ּגּוָפִנית?. 1 ַמּדּוַע ָחׁשּוב ַלֲעׂשֹות ְפּ

ַמּדּוַע ָחׁשּוב ְלַהְגִּביל ֶאת ְזַמן ַהִּבּלּוי מּול ָמַסִּכים?. 2

ִעיֻלּיֹות?. 3 ן ֶאת ַהְפּ ֵּכיַצד ֶאְפָׁשר ְלַגֵוּ

189ְׁשעֹות ְּפַנאי  	  ְּפִעיֻלּיֹות ִּבְׁשעֹות ְּפַנאי

ִלְהיֹות 
ְּבִריִאים



ְמִׂשיָמה: ׁשֹוֲאִלים ְׁשֵאלֹות

ֵאָלה ְלֵבין ַהִּמְׁשָּפט ַהַּמְתִאים ָלּה.. 1 ִמְתחּו ַקו ֵּבין ִמַּלת ַהְׁשּ

ִמְׁשָּפט ִמַּלת ְׁשֵאָלה

  לֹא ְּכַדאי ְלַבֵּקר ָחֵבר חֹוֶלה?

  ַמְרִּגיִׁשים ְּכֶׁשחֹוִלים?

  ַמְחִליט ָלֵתת ְּתרּופֹות?

  ְנִגיִפים? 

  ֻמָּתר ְלַבֵּקר ֲחֵבָרה חֹוָלה?

  ֵיׁש ַחְיַּדִּקים?

ָמה  

ַמּדּוַע

ִמי  

ֵהיָכן  

ָמֵהם  

ָמַתי  

ַׁשֲאלּו ְׁשֵאָלה נֹוֶסֶפת.  .2

ָמה ֲאַנְחנּו רֹוִצים ָלַדַעת ַעל ַמֲחלֹות?

ַמּדּוַע ָחׁשּוב ִלְׁשֹאל ְׁשֵאלֹות? . 1

ְּבֶעְזַרת ֵאילּו ִמּלֹות ְׁשֵאָלה ׁשֹוֲאִלים ְׁשֵאלֹות?. 2

ֵּכיַצד ַנֲעֶנה ַעל ַהְּׁשֵאלֹות? . 3

192

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?



. � '7)@@@ 



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.

מדריך למורה

מהדורה 
מחודשת

ִּכָּתה א

מדע וטכנולוגיה

חשים סביבהדוגמה

עונות השנה

להיות בריאים

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

תרבות  משרד החינוך ה
והספורט

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

תרבות  משרד החינוך ה
והספורט


