
דוגמה

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

משרד החינוך ה תרבות 
והספורט

ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה

ִּכָּתה א

 חֹוֶבֶרת א
ַלַּתְלִמיד/ה

ַהחּוִׁשים ֶשלָּנּו



ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה 
ְלִכָּתה א

ַהחּוִׁשים ֶשלָּנּו

חֹוֶבֶרת זֹו ַׁשֶּיֶכת ל:

ֵׁשם ּוִמְׁשָּפָחה: 

ִּכָּתה:  ֵׁשם ֵּבית ַהֵּסֶפר: 

ֵׁשם ַהִּיּׁשּוב: 
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הסדרה במבט חדש פותחה במרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' רפי נחמיאסראש המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי:

פרופ' דוד מיודוסרראש המעבדה לטכנולוגיית ידע:

ד"ר מירי דרסלרהמרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי:

ד"ר רחל מינץמנהלת סביבות למידה מתוקשבות:

נגה משען, ד"ר נורית קינן, ד"ר רחל מינץכתיבה ופיתוח:

פרופ' דוד מיודוסר עורך מדעי:

נגה משעןעורכת פדגוגית:

ד"ר אתי גלעדעורכת מגדר:

מיטל שרףעורכת לשון:

אמירה עמירניהול הפקה:

ענת קמינצקי-ירקוניעיצוב וניהול אמנותי:

מרין קויפמןצילומים מבוימים:

 תודתנו נתונה לעין אלי דלילה, דלילה הדרכה וציוד בע"מ, על העמדת הציוד והחומרים 
לצורכי הצילום בחוברות לתלמיד)ה(.

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

ת"ד 61392 תל-אביב
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    ִנּסּוי      ַּתְצִּפית         ְּבִנָּיה

ְקֶשֶבת   ֵמיָדעֹון       ִׂשיַח             ְּפִעילּות ְמְתֻ

    ַצְּירּו              ַהִקיפּו         ִמְתחּו ַקו    

    ִּכְתבּו               ַסְּמנּו        ְּבִטיחּות

ַמְפֵּתַח ִסיָמִנים
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ֹּתֶכן ָהִעְנָיִנים

ֶּפֶרק ִראׁשֹון: חּוׁש ָהְרִאָּיה
ֶּפֶרק ֵׁשִני: חּוׁש ַהְּׁשִמיָעה

ֶּפֶרק ְׁשִליִׁשי: חּוׁש ַהַּמָּגע 
ֶּפֶרק ְרִביִעי: חּוׁש ַהֵריַח 

ֶּפֶרק ֲחִמיִׁשי: חּוׁש ַהַּטַעם 
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ְּבֶמֶׁשְך ַהּיֹום 

ָאנּו רֹוִאים ָׁשַמִים, ְּכִביִׁשים, 

ַּבֲעֵלי ַחִּיים ְוַגם ֲאָנִׁשים. 

ָאנּו שֹוְמִעים קֹולֹות ּוְצִליִלים 

ּוְבִעָּקר ִּדּבּוִרים.

ָאנּו טֹוֲעִמים ַטַעם ֶׁשל ַּתּפּוַח, 

ִריְך. ֶׁשל ְקִציָצה ְוֶׁשל ָכּ

ָאנּו ְמִריִחים ֵריחֹות ֶׁשל ְּבָׂשִמים, 

ֶׁשל ָעָׁשן אֹו ֶׁשל ָּבָצל. 
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החוברת ה"חושים שלנו" עוסקת בחמשת החושים )ראייה, שמיעה, מגע, ריח, טעם( ובחשיבותם 
לתפקוד ולהתמצאות בסביבה. החוברת מדגישה את היות האדם יצור תבוני, המתמודד עם בעיות 

באמצעות תהליכי חשיבה ויצירה. תהליכים אלה מאפשרים לו ליצור אמצעים טכנולוגיים המגבירים 
את יכולת הקליטה של החושים )למשל: מגדלת, משקפת, מסכת, מכשיר שמיעה(.



ָלָּמה ֲחׁשּוִבים ָלנּו ַהחּוִׁשים?

ָאנּו ָחִׁשים ַמָּגע ֶׁשל ְּבָגִדים, 

ֶׁשל ַּכּדּוִרים ְוֶׁשל ֻּגּלֹות. 

ּוְבִעָּקר ֵּכיף ָלנּו ְמאֹוד 

ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהִחּבּוק ֶׁשל ַההֹוִרים.

ְוָכל ֶזה ִּבְזכּות ַהחּוִׁשים.
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מומלץ להקריא את הקטע בקול רם פעמיים. בפעם הראשונה קוראים את הקטע ברצף 
תוך הטעמת המילים המודגשות. בפעם השנייה, לאחר ההקראה של כל פסקה, שואלים: 

מה עוד אנו רואים? מה עוד אנו שומעים? וכן הלאה ביחס לכל חוש. רושמים על הלוח )או 
מדביקים בכרטיסיות( את הפעולות: רואים, שומעים, טועמים, מריחים, חשים. 

השאלות שמופיעות בתבנית "שיח" נועדו לברר את הידע המוקדם של הלומדים.



רֹוִאים ְּבֶעְזַרת ָהֵעיַנִים

עֹוְבִדים ִּבְסִביָבה 

ְנִקָּיה

ׁשֹוְמִעים ְּבֶעְזַרת ָהָאְזַנִים

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

ְּ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 ַמָּגע ְּבֶעְזַרת ָהעֹור ְמִריִחים ְּבֶעְזַרת ָהַאף

ְמִׂשיָמה: חֹוְקִרים ַמְרְׁשֶמלֹו ְּבֶעְזַרת ֵאיְבֵרי ַהחּוׁש

חּוִׁשים ִּבְפֻעָלה

ֵאיְבֵרי חּוׁש  	  ֵעיַנִים  	  ָאְזַנִים  	  ָלׁשֹון  	  ַאף  	  עֹור 8

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 7-6.

לביצוע הפעילות יש 
להצטייד במרשמלו.

יחידה אחת לכל 
תלמיד/ה.

לפני ביצוע המשימה, 
מומלץ לבדוק רגישות 
של תלמידים למרכיבי 

המזון שבפעילות 
המוצעת. 

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.



ׁשֹוְמִעים ְּבֶעְזַרת ָהָאְזַנִים

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

ָחִׁשיםֵאיַבר חּוש ַהָּדָבר ֶשׁ ֵׁשם ַהחּוׁש
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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.



קֹוְלִטים ֵמיָדע

ְמִׂשיָמה: ְמָזִהים ּוְמִפיִקים קֹולֹות

ֵחֶלק א: ְמַזִהים קֹולֹות

ֵחֶלק ב: ְמִפיִקים קֹולֹות

ַהִּקיׁשּו ַּבֲעִדינּות ַעל ָּכל ַּבְקּבּוק.. 1
 ַהֲאִזינּו: ַהִאם ְקַלְטֶּתם קֹולֹות? . 2

 ַהִקיפּו:      • ֵּכן     • לֹא

 ַהִאם ַהּקֹולֹות ּדֹוִמים?. 3

 ַהִקיפּו:      • ֵּכן     • לֹא

ַהּמֹוֶרה ַיִּקיׁש ַעל ַהַּבְקּבּוִקים. 

ַהֲאִזינּו ֵהיֵטב ַלּקֹולֹות.. 1

ָהִפיקּו ֶאת אֹוָתם קֹולֹות. . 2

ַהְמִציאּו ַמְנִּגינֹות.. 3

ֵאיֶזה ֵאיַבר חּוׁש ָעַזר ָלֶכם ִלְקלֹט ֶאת ַהּקֹולֹות?. 4

ְּבֶעְזַרת ָמה ִזִהיֶתם ֶאת קֹולֹות? ְּבֵאיֶזה ֵאיַבר קֹוְלִטים קֹולֹות?

ִצּיּוד:

ַהִקיפו:
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בהקשה על הבקבוקים 
התלמידים יאזינו לקולות 

המופקים ויפיקו את אותם 
הקולות בעצמם. 

פיתוח חשיבה יצירתית.

מכינים ששה בקבוקי זכוכית זהים בצורתם 
ובגודלם, למשל בקבוקי בירה )אפשר לערוך 

את ההתנסות גם עם גביעי יין( ממלאים 
אותם בכמויות שונות של מים צבועים 

בצבע מאכל. כאשר מקישים על הבקבוקים 
מפיקים קולות שונים. ניתן לקיים את 

הפעילות  בקבוצה או במליאת הכיתה. 
ניתן לקיים את הפעילות גם עם שני 

קסילופונים.

האוזןחוש השמיעה



חּוׁש ַהְּׁשִמיָעה   •   ָאְזַנִים  •   ֵמיָדע  •   קֹולֹות  •   ְצִליִלים

ָאנּו ׁשֹוְמִעים ְּבֶעְזַרת ָהָאְזַנִים.

ָאְזַנִים ֵהן ֵאיָבִרים ֶׁשל חּוׁש ַהְּׁשִמיָעה. 

ְּבֶעְזַרת ָהָאְזַנִים ׁשֹוְמִעים קֹולֹות:

ּבּור ֶׁשל ֲאָנִׁשים ּוְצִליִלים ֶׁשל ַמְנִּגינֹות,  ִדּ

ִצּיּוִצים ֶׁשל ִצּפֹוִרים ּוְנִביחֹות ֶׁשל ְּכָלִבים,

ְלִחיׁשֹות ּוְצָעקֹות ְוַגם ַרַעׁש ֶׁשל ְמטֹוִסים.

חּוׁש ַהְּׁשִמיָעה 

קֹולֹות, ְצִליִלים, ִצּיּוִצים, ְנִביחֹות, ְלִחיׁשֹות, 

ְצָעקֹות ְוַרַעׁש ֵהם סּוִגים ֶׁשל ֵמיָדע.

ְּבֶעְזַרת חּוׁש ַהְּׁשִמיָעה קֹוְלִטים ֵמיָדע.
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קטע המידע נועד להמשגה: מה קולטים 
בעזרת חוש השמיעה ומהו איבר חוש 

השמיעה? מומלץ להקריא את קטע 
המידע בקול רם. לאחר ההקראה 

שואלים: מה אנו שומעים? רושמים על 
הלוח )או מדביקים בכרטיסיות( את סוגי 
המידע: לחישות, צעקות, ציוצים ונביחות 

– כל אלה הם קולות.



ְּבָעָיה  •   ִּפְתרֹון  •   ַמְסֵּכת  •   ֶטֶלפֹון  •   ַמְגִּביִרים ְיֹכֶלת  •   ְּכִלי ֶטְכנֹולֹוִגי 

ְמִׂשיָמה: ְמִכיִנים ֶטֶלפֹון

חֹוְררּו ֹחר ָקָטן ְּבֶמְרַּכז ַהַּתְחִּתית ֶׁשל ָּכל ַאַחת ֵמַהּכֹוסֹות.. 1

ַהְׁשִחילּו חּוט ְלָכל ּכֹוס.. 2

 ִקְׁשרּו ֶאת ְקֵצה ַהחּוט ַעל ַּגְפרּור.. 3

ִהְסַּתְּדרּו ְּבזּוגֹות.. 4

ַהְצִמידּו ֶאת ַהּכֹוס ָלֹאֶזן.. 5

ִהְתַרֲחקּו ֶזה ִמּזֹו ַעד ֶׁשַהחּוט ַהְּמַחֵּבר ֵּבין ַהּכֹוסֹות ִיְהֶיה ָמתּוַח.. 6

 ַּדְּברּו ְלתֹוְך ַהּכֹוס.. 7

ַהִאם ִהְצַלְחֶּתם ְלׂשֹוֵחַח ַּבֶּטֶלפֹון?

ִלְׁשֹמַע טֹוב יֹוֵתר

ִצּיּוד:
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כדי להעביר מידע 
לאנשים שנמצאים רחוק 

אנו נעזרים בטלפון. 

במשימה זו התלמידים 
ימסרו מידע זה לזה 

באמצעות טלפון שיבנו. 

כאשר אנחנו מדברים 
אנחנו מייצרים גלי קול 

שעוברים בחוט. הכוסות 
הן כמו אפרכסות 

שמגבירות את הצלילים. 

רצוי חוט רקמה באורך 4 מטרים



ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשָּקֶׁשה ָלֶהם ִלְקלֹט קֹולֹות ָּברּור. ֵהם ְלקּוֵיי ְׁשִמיָעה.

ֲאָנִׁשים ְלקּוֵיי ְׁשִמיָעה ֶנֱעָזִרים ְּבַמְכִׁשיר ְׁשִמיָעה.

ַמְכִׁשיר ַהְּׁשִמיָעה הּוא ְּכִלי ֶטְכנֹולֹוִגי.

ַמְכִׁשיר ַהְּׁשִמיָעה ַמְגִּביר ֶאת ַהְּיֹכֶלת ֶׁשל ְלקּוֵיי ַהְּׁשִמיָעה ִלְקלֹט קֹולֹות.

יָמִנים ַפת ַהִסּ ְשׂ
ֲאָנִׁשים ֵחְרִׁשים ְיכֹוִלים ִליֹצר ֶקֶׁשר ֶזה ִעם ֶזה ְּבֶעְזַרת ְׂשַפת ַהִּסיָמִנים. 

ְׂשַפת ַהִּסיָמִנים ִהיא ָׂשָפה ֶׁשל ְּתנּועֹות ָיַדִים.   

ַהְמִציאּו ְׁשַפת ִסיָמִנים ִמֶּׁשָּלֶכם.

ִמיָעה יר ְשׁ ַמְכִשׁ

למורה: מומלץ לאפשר לתלמידים ומתקדמים לכתוב משפט בשפת הסימנים. ברשת האינטרנט תוכלו למצוא מפתח לשפת הסימנים.
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ִמְתַמְּצִאים ַּבְּסִביָבה

ְמִׂשיָמה: ַמּדּוַע חּוׁש ָהֵריַח ָחׁשּוב ָלנּו?  

ַזהּו ֶאת ָהֵריחֹות ֶׁשל ֶהֳחָמִרים.

ם? ֵאילּו ֵריחֹות ֵהַרְחֶתּ

ֵהַרְחִּתי: 

ֵהַרְחִּתי: 

ֵהַרְחִּתי: 

ֵהַרְחִּתי: 

ֵהַרְחִּתי: 

ֵהַרְחִּתי: 

ֵאילּו ֵריחֹות ֶׁשל ֳחָמִרים ִזִהיֶתם? . 1

ֵאילּו ֵריחֹות ָהיּו ָלֶכם ְנִעיִמים? . 2

ֵאילּו ֵריחֹות ָהיּו ָלֶכם לֹא ְנִעיִמים? . 3

ַמּדּוַע חּוׁש ָהֵריַח ָחׁשּוב ָלנּו?. 4

 ְּבִטיחּות: 

ֵאין ָלַגַעת ֶּבֳחָמִרים 

ְוִלְטעֹם אֹוָתם ְללֹא 

הֹוָרַאת ַהּמֹוֶרה 

אֹו ַהּמֹוָרה.

ִצּיּוד:

44

מוצע לבקש מהתלמידים לתאר 
מצבים שבהם חוש הריח סייע להם 
להתרחק מסכנה וממצבים שבהם 

חוש הריח סייע להם ליהנות ולתפקד 
בסביבה.

יש להכין עצמים שונים בעלי ריחות שונים: פירות ריחניים, בושם, חומץ, סבון לרחיצת כלים, שמפו לשיער, 
קליפת לימון,  מסטיק, שוקולד, סוכריות וגם כפפות.  אין לאפשר לתלמידים לגעת בחומרי ניקוי. מזמינים 

את  התלמידים ומבקשים מהם לזהות את הריחות.   

חשוב להדגיש שלחומרי ניקוי רבים של רחצת הגוף יש ריח נעים. אך בליעה שלהם מסוכנת מאוד!!!
יש להיזהר מחומרי ניקוי של הבית - אין לגעת בהם, לטעום ולהריח. אין להביא חומרי ניקוי רעילים.



ְמִׂשיָמה: ְמִכיִנים ַׂשִּקּיֹות ֵריַח 

ָהִניחּו ִצְמֵחי ַּתְבִלין ְלִיּבּוׁש.. 1

ָהִסירּו ָעִלים ְיֵבִׁשים ִמן ָהֲעָנִפים.. 2

ָהִניחּו ֶאת ֶהָעִלים ְּבֶמְרַּכז ַהַּבד.. 3

ִקְׁשרּו ֶאת ְקצֹות ַהַּבד ְּבֶסֶרט ִצְבעֹוִני ּוְצרּו ַׂשִּקית.. 4

ָהִכינּו ְּבָרָכה.. 5

ִּקית ֶאת ַהְּבָרָכה. . 6 ַהְצִמידּו ַלּׂשַ

ִרּבּוֵעי ַּבד, ֶסֶרט ִצְבעֹוִני, ִצְמֵחי ַּתְבִלין   ִצּיּוד:

ֲאזֹוְביֹון

ְבִלין ִצְמֵחי ַתּ

קֹוָרִניתֲהָדסרֹוְזָמִריןֵריָחןַמְרָוה
45

במשימה התלמידים 
מכינים שקיות ריח של 
צמחי תבלין. יש להכין 

ריבועי בד בגודל 15 ס"מ 
על 15 ס"מ וענפים של 

צמחי תבלין כמו רוזמרין, 
אזוביון רפואי, מרווה, 

הדס וכדומה. ניתן להחליף 
את העלים בפתיתי סבון 

ריחני. להכנת השקית ניתן 
להשתמש באל בד.



 ְּבִטיחּות: 

ֵאין ָלַגַעת ֶּבֳחָמִרים 

ְוִלְטעֹם אֹוָתם ְללֹא 

הֹוָרַאת ַהּמֹוֶרה 

אֹו ַהּמֹוָרה.

ֶּפֶרק ֲחִמיִׁשי: חּוׁש ַהַּטַעם
ְמִׂשיָמה: ָמה קֹוְלִטים ְּבֶעְזַרת חּוׁש ַהַּטַעם? 
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ַׁשֲערּו: ֵאיֶזה ֹחֶמר ֵיׁש ְּבָכל ַּבְקּבּוק. . 1

ַהּמֹוָרה ַּתְזִליף ַעל ַהָּלׁשֹון ִטָּפה ַאַחת ִמָּכל ַּבְקּבּוק. . 2

ֹחֶמר ְּבָכל ַּבְקּבּוק? . 3 ֵאיֶזה ַטַעם ֵיׁש ַלַ

 ֵאיֶזה ֵאיַבר חּוׁש ָעַזר ָלֶכם ְלַזהֹות ְטָעִמים? . 4

ֵאיֶזה חּוׁש ָעַזר ָלֶכם ְלַגּלֹות ֶאת ַהְּטָעִמים?. 5

ָמתֹוקָמלּוַחַמרָחמּוץ

ְּבֶעְזַרת ָמה ִזִהיֶתם ֶאת ֶהֳחָמִרים ֶׁשַּבַבְקּבּוִקים?  . 1

ַהִאם ֶאְפָׁשר ְלַזהֹות ֶאת ֶהֳחָמִרים ַּבַבְקּבּוִקים ְּבֶעְזַרת חּוִׁשים ֲאֵחִרים?. 2

ִצּיּוד:

	 חּוׁש ַהַּמָּגע 	 חּוׁש ַהַּטַעם	 חּוׁש ָהְרִאָּיה	 חּוׁש ַהְּׁשִמיָעה	 חּוׁש ָהֵריַח ַהִקיפו:
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פרק זה מתמקד בחשיבות 
חוש הטעם ובתפקודו. מטרתו 

לגרום לתלמידים להבין 
שבעזרת חוש הטעם קולטים 

מידע על טעמים: מלוח, 
מתוק, מר, חמוץ )טעמים הם 

סוג של מידע( הלשון )ולא 
כל הפה( היא האיבר שקולט 

טעמים שונים. חשוב לציין 
את הסובייקטיביות של חוש 

הטעם )מה שנעים לאחד יכול 
להיות דוחה לאחר(. שימו לב: 

בניגוד לחוש הריח, שאין לו 
ריחות מוגדרים, לחוש הטעם 
יש ארבעה טעמים מוגדרים. 

חריף אינו טעם.

כדאי לדעת - יש טעם חמישי 
)אוממי( שבספר הלימוד לא 

מתייחסים אליו.

יש להכין מראש ארבעה 
בקבוקונים נקיים )שלא היו 

בהם חומרים( שבתוכם תמיסות 
ר,  בטעמים שונים למשל: ֵמי ֻסּכָ

ֵמי ֶמַלח, ִלימֹון, ַמִים )ְללֹא ַטַעם(, 
ֵקִדים, שוקו.  ְמִצית ׁשְ ּתַ

חל איסור טעימה 
והרחה של חומרים 
במעבדה אלא אם 

ניתן אישור המורה 
והטעימה וההרחה 

נעשים בהשגחת 
המורה.



ָמתֹוקָמלּוַחַמרָחמּוץ

ְמִׂשיָמה: ַמֲאָכִלים ִּבְטָעִמים ׁשֹוִנים

ֶקה ְלֵבין ַהַּטַעם ַהַּמְתִאים. ִמְתחּו ַקו ֵּבין ַהַּמֲאָכל אֹו ַהַּמְשׁ

חֹוֶמץ
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תשובות: עוגה – מתוק; תה – מתוק, שוקו – מתוק, אשכולית – מר; לימון, חומץ – חמוץ; מרק, פיצה – מלוח.



ְ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?  

ְטָעִמים
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0
ָמתֹוק ָמלּוַח ָחמּוץ ַמר

ִמְסַּפר ְיָלִדים ֵאילּו ְטָעִמים ַמֲעִדיִפים ַּתְלִמיֵדי ַהִּכָּתה?

ִצּיּוד:
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מטרת המשימה היא לפתח 
מיומנות של קריאת נתונים 
מתוך גרף עמודות. לביצוע 
הפעילות יש להכין מערכת 

צירים על פלקט. יש להסביר 
לתלמידים מה מציג הציר 

האופקי )סוגי טעמים( ומה מציג 
הציר האנכי )מספר ילדים(. 

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(.



 ַהָּלׁשֹון ִהיא ֵאיָבר ֶׁשל חּוׁש ַהַּטַעם.   	 

 ְּבֶעְזַרת ַהָּלׁשֹון קֹוְלִטים ְטָעִמים.

ְטָעִמים ֵהם סּוג ֶׁשל ֵמיָדע.

 

ְּבֶעְזַרת חּוׁש ַהַּטַעם ָאנּו ָחִׁשים: 	 

ְּבַטַעם ַמר ֶׁשל ְּתרּוָפה, 

ְּבַטַעם ָחמּוץ ֶׁשל ִלימֹוָנָדה, 

ְּבַטַעם ָמלּוַח ֶׁשל ֵמי ַהָּים 

ּוְבַטַעם ָמתֹוק ֶׁשל ֲאַבִּטיַח.                                                                              

 ְּבֶעְזַרת חּוׁש ַהַּטַעם ָאנּו ְמַזִהים ֶאת ַהָּמזֹון, 	 

ֶנֱהִנים ִמֶּמּנּו ְוַגם ִנְזָהִרים.

ָמה ָלַמְדנּו?
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ְמִׂשיַמת ִסּכּום: קֹוְלִטים ֵמיָדע ֵמַהְּסִביָבה ְּבֶעְזַרת ַהחּוִׁשים

גּוֵפנּו  חּוִׁשים ְבּ
ִהָּכְנסּו ַלְּפִעילּות ַהְּמֻתְקֶׁשֶבת חּוִׁשים ְּבגּוֵפנּו.  

ִּגְררּו ֶאת ְׁשמֹות ַהחּוִׁשים ְלֵאיְבֵרי ַהחּוׁש ַהַּמְתִאיִמים. 

ְמָחה ַרָּבה.  ִּבְמִסַּבת יֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשל ַאָּיה ַהּׂשִ

ְּבָכל ָמקֹום רֹוִאים ָּבלֹוִנים ִצְבעֹוִנִּיים.

ׁשֹוְמִעים קֹולֹות ְצחֹוק ּוְכֵלי ְנִגיָנה. 
טֹוֲעִמים עּוָגה ְּבצּוָרה ֶׁשל ִטיָרה. 

ַעל ָהֹראׁש ֶׁשל ַאָּיה ֵזר ְּפָרִחים ֶׁשָּנִעים ְלָהִריַח. 

ְוַהַּמָּתָנה... ֵאיזֹו ַהְפָּתָעה...

ֲחַתְלּתּול ִעם ַּפְרָוה ֹּכה ְנִעיָמה ְלַמָּגע.

יָדע?. 1 ְקִליַטת ַהֵמּ ִפים ִבּ ְתּ ַתּ ים ִמְשׁ ֵאילּו חּוִשׁ

ְלִפי ָמה ַאֶּתם יֹוְדִעים?. 2

חּוִׁשים ִּבְפֻעָלה
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תת פרק זה מסכם 
את נושא החושים 

והוא נועד ליצור 
הבנה שבכל מצב 
שבו נמצא האדם 

הוא רואה מה 
שסביבו, שומע את 
הקולות, חש בעור 

גופו את טמפרטורת 
הסביבה, מריח 
ריחות וכדומה. 

הקליטה בעזרת 
איברי החוש 

מתרחשת בו זמנית 
ובמשולב. 

שאלות מטה קוגניטיביות. 

למורה: כתובת האתר לפעילות המתוקשבת: במבט חדש, סביבות למידה, כיתה א, 
https://mabat.tau.ac.il  משימות מתוקשבות, החושים שלנו

לפני ביצוע המשימה, חשוב 
להקריא את קטע המידע ולדון 

בתפקודו של כל חוש, כפי 
שמופיע בתאור מסיבת יום 

ההולדת.



ֵאילּו חּוִׁשים ִמְׁשַּתְּתִפים ִּבְקִליַטת ַהֵּמיָדע ִּבְמִסַּבת יֹום ַהֻהֶּלֶדת?  .3 

 ַסְּמנּו V ַּבָּמקֹום ַהַּמְתִאים ַּבַּטְבָלה. 

חּוִׁשים

ָמה 
ַּבְּמִסָּבה?

ְּכֵלי ְנִגיָנה

עּוָגה

ָּבלֹוִנים

ֵזר ְּפָרִחים

 ַמָּתָנה: 
ֲחַתְלּתּול ִעם ַּפְרָוה

.V ַהִּקיפּו ַּבַּטְבָלה ֶאת ָמה ֶׁשִּסַּמְנֶּתם ּבֹו ֲהִכי ַהְרֵּבה  .4

ַהִּקיפּו ָנכֹון אֹו לֹא ָנכֹון:  .5

ָּכל ַהחּוִׁשים ִהְׁשַּתְּתפּו ַּבְּמִסָּבה.      ָנכֹון  לֹא ָנכֹוןא. 

ַרק חּוׁש ָהֵריַח ִהְׁשַּתֵּתף ַּבְּמִסָּבה.      ָנכֹון  לֹא ָנכֹוןב. 

ַרק חּוׁש ַהַּטַעם ָקַלט ֵמיָדע ַעל ָהעּוָגה.     ָנכֹון  לֹא ָנכֹוןג. 

ַרק חּוׁש ָהְרִאָּיה ָקַלט ֶאת ָּכל סּוֵגי ַהֵּמיָדע.   ָנכֹון  לֹא ָנכֹוןד. 
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שאלות 3 - 5 
יכולות לשמש 

כמשימות 
הערכה.

מומלץ להזמין את 
הלומדים להכין ספר 
חושים אישי. הספר 
יכול לשמש אמצעי 
להערכת הלומדים 

)ראו הנחיות בעמוד 
44 במדריך למורה(.

בטבלה אפשר לסמן יותר מ-V אחד לגבי כל חפץ )למשל כלי 
נגינה – גם חוש הראייה, גם חוש השמיעה גם חוש המגע(. 
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הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

משרד החינוך ה תרבות 
והספורט

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

משרד החינוך ה תרבות 
והספורט

חוברות נוספות בסדרה:

ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה

ַמְעגַּל עֹונֹות ַהָּׁשנָה

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

משרד החינוך ה תרבות 
והספורט

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

משרד החינוך ה תרבות 
והספורט

ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה

ִּכָּתה א

חוברות נוספות בסדרה:

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, משרד החינוך.

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה )מכיתה א ועד כיתה ו( שתורמות יחד להבנייה של 
המזמנות  פעילויות  מגוון  כוללות  הלימוד  יחידות  וטכנולוגיה.  במדע  מעמיקה  מושגית  תשתית 
פיתוח מיומנויות חשיבה, יצירה ובנייה )ברוח המייקרי(, חקר ופתרון בעיות בצד הבהרת ערכים 

והתנהגויות נכונות. 

ולהיות  יחידת הלימוד לכיתה א' מורכבת משלוש חוברות: החושים שלנו, במעגל עונות השנה 
וטעם(,  ריח  מגע,  שמיעה,  )ראייה,  החושים  בחמשת  עוסקת  שלנו  החושים  החוברת  בריאים. 
בתפקודם ובחשיבותם בקליטת מידע בסביבה. כמו כן, החוברת עוסקת בהיבטים טכנולוגיים של 

הגברת יכולת קליטת המידע של חוש הראייה והשמיעה.

הסביבה  ואל  כיתתיות  חוץ  סביבות  אל  הלמידה  סביבת  את  מרחיבות  החוברות  שלוש 
הדיגיטלית. בחוברות רוח חדשנית בהוראת מדע וטכנולוגיה לשכבת הגיל הצעירה של בית 
לפעילויות  קישורים  של  שפע  ובהן  דיגיטלית  בגרסה  גם  קיימות  החוברות  היסודי.  הספר 
רבים  עזר  חומרי  ובו  חדש  במבט  האתר  מלווה  הסדרה  את  ברשת.  ומעניינות  חווייתיות 
למורים )רקע מדעי, ארגון סביבת הלמידה, רשימות ציוד ועוד(. באתר נמצאות גם פעילויות 

מתוקשבות לתלמידים.

 חֹוֶבֶרת א

ַלַּתְלִמיד/ה

ַהחּוִׁשים ֶשלָּנּו

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 של משרד החינוך.

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה )מכיתה א ועד כיתה ו( שתורמות יחד להבנייה של 
המזמנות  פעילויות  מגוון  כוללות  הלימוד  יחידות  וטכנולוגיה.  במדע  מעמיקה  מושגית  תשתית 
פיתוח מיומנויות חשיבה, יצירה ובנייה )ברוח המייקרי(, חקר ופתרון בעיות בצד הקניית ערכים 

והתנהגויות נכונות. 

ולהיות  יחידת הלימוד לכיתה א' מורכבת משלוש חוברות: החושים שלנו, במעגל עונות השנה 
בריאים. החוברת במעגל עונות השנה עוסקת בתופעות מזג אוויר, בתופעות ובתהליכים בצמחים 

ובבעלי חיים וכן בהתנהגות האדם בעונות השונות.

הסביבה  ואל  כיתתיות  חוץ  סביבות  אל  הלמידה  סביבת  את  מרחיבות  החוברות  שלוש 
הדיגיטלית. בחוברות רוח חדשנית בהוראת מדע וטכנולוגיה לשכבת הגיל הצעירה של בית 
לפעילויות  קישורים  של  דיגיטלית ובהן שפע  בגרסה  גם  קיימות  החוברות  היסודי.  הספר 
רבים  עזר  חומרי  ובו  חדש  במבט  האתר  מלווה  הסדרה  את  ברשת.  ומעניינות  חווייתיות 
למורים )רקע מדעי, ארגון סביבת הלמידה, רשימות ציוד ועוד(. באתר נמצאות גם פעילויות 

מתוקשבות לתלמידים.

ִּכָּתה א

 חֹוֶבֶרת ב

ַלַּתְלִמיד/ה

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

משרד החינוך ה תרבות 
והספורט

ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה

ִלְהיֹות ְּבִריִאים

חוברות נוספות בסדרה:

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

משרד החינוך ה תרבות 
והספורט

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

משרד החינוך ה תרבות 
והספורט

ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה

ִּכָּתה א

חוברות נוספות בסדרה:

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, משרד החינוך.

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה )מכיתה א ועד כיתה ו( שתורמות יחד להבנייה של 
המזמנות  פעילויות  מגוון  כוללות  הלימוד  יחידות  וטכנולוגיה.  במדע  מעמיקה  מושגית  תשתית 
פיתוח מיומנויות חשיבה, יצירה ובנייה )ברוח המייקרי(, חקר ופתרון בעיות בצד הבהרת ערכים 

והתנהגויות נכונות. 

ולהיות  יחידת הלימוד לכיתה א' מורכבת משלוש חוברות: החושים שלנו, במעגל עונות השנה 
וטעם(,  ריח  מגע,  שמיעה,  )ראייה,  החושים  בחמשת  עוסקת  שלנו  החושים  החוברת  בריאים. 
בתפקודם ובחשיבותם בקליטת מידע בסביבה. כמו כן, החוברת עוסקת בהיבטים טכנולוגיים של 

הגברת יכולת קליטת המידע של חוש הראייה והשמיעה.

הסביבה  ואל  כיתתיות  חוץ  סביבות  אל  הלמידה  סביבת  את  מרחיבות  החוברות  שלוש 
הדיגיטלית. בחוברות רוח חדשנית בהוראת מדע וטכנולוגיה לשכבת הגיל הצעירה של בית 
לפעילויות  קישורים  של  שפע  ובהן  דיגיטלית  בגרסה  גם  קיימות  החוברות  היסודי.  הספר 
רבים  עזר  חומרי  ובו  חדש  במבט  האתר  מלווה  הסדרה  את  ברשת.  ומעניינות  חווייתיות 
למורים )רקע מדעי, ארגון סביבת הלמידה, רשימות ציוד ועוד(. באתר נמצאות גם פעילויות 

מתוקשבות לתלמידים.

 חֹוֶבֶרת א

ַלַּתְלִמיד/ה

ַהחּוִׁשים ֶשלָּנּו

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

משרד החינוך ה תרבות 
והספורט

חוברות נוספות בסדרה:

ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה

ַמְעגַּל עֹונֹות ַהָּׁשנָה

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

והספורטמשרד החינוך ה תרבות 

הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

והספורטמשרד החינוך ה תרבות 

ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה

ִּכָּתה א

חוברות נוספות בסדרה:

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, משרד החינוך.

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה )מכיתה א ועד כיתה ו( שתורמות יחד להבנייה של 
המזמנות  פעילויות  מגוון  כוללות  הלימוד  יחידות  וטכנולוגיה.  במדע  מעמיקה  מושגית  תשתית 
פיתוח מיומנויות חשיבה, יצירה ובנייה )ברוח המייקרי(, חקר ופתרון בעיות בצד הבהרת ערכים 

והתנהגויות נכונות. 

ולהיות  יחידת הלימוד לכיתה א' מורכבת משלוש חוברות: החושים שלנו, במעגל עונות השנה 
וטעם(,  ריח  מגע,  שמיעה,  )ראייה,  החושים  בחמשת  עוסקת  שלנו  החושים  החוברת  בריאים. 
בתפקודם ובחשיבותם בקליטת מידע בסביבה. כמו כן, החוברת עוסקת בהיבטים טכנולוגיים של 

הגברת יכולת קליטת המידע של חוש הראייה והשמיעה.

הסביבה  ואל  כיתתיות  חוץ  סביבות  אל  הלמידה  סביבת  את  מרחיבות  החוברות  שלוש 
הדיגיטלית. בחוברות רוח חדשנית בהוראת מדע וטכנולוגיה לשכבת הגיל הצעירה של בית 
לפעילויות  קישורים  של  שפע  ובהן  דיגיטלית  בגרסה  גם  קיימות  החוברות  היסודי.  הספר 
רבים  עזר  חומרי  ובו  חדש  במבט  האתר  מלווה  הסדרה  את  ברשת.  ומעניינות  חווייתיות 
למורים )רקע מדעי, ארגון סביבת הלמידה, רשימות ציוד ועוד(. באתר נמצאות גם פעילויות 

מתוקשבות לתלמידים.

 חֹוֶבֶרת א

ַלַּתְלִמיד/ה

ַהחּוִׁשים ֶשלָּנּו

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 של משרד החינוך.

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה )מכיתה א ועד כיתה ו( שתורמות יחד להבנייה של 
המזמנות  פעילויות  מגוון  כוללות  הלימוד  יחידות  וטכנולוגיה.  במדע  מעמיקה  מושגית  תשתית 
פיתוח מיומנויות חשיבה, יצירה ובנייה )ברוח המייקרי(, חקר ופתרון בעיות בצד הקניית ערכים 

והתנהגויות נכונות. 

ולהיות  יחידת הלימוד לכיתה א' מורכבת משלוש חוברות: החושים שלנו, במעגל עונות השנה 
בריאים. החוברת במעגל עונות השנה עוסקת בתופעות מזג אוויר, בתופעות ובתהליכים בצמחים 

ובבעלי חיים וכן בהתנהגות האדם בעונות השונות.

הסביבה  ואל  כיתתיות  חוץ  סביבות  אל  הלמידה  סביבת  את  מרחיבות  החוברות  שלוש 
הדיגיטלית. בחוברות רוח חדשנית בהוראת מדע וטכנולוגיה לשכבת הגיל הצעירה של בית 
לפעילויות  קישורים  של  דיגיטלית ובהן שפע  בגרסה  גם  קיימות  החוברות  היסודי.  הספר 
רבים  עזר  חומרי  ובו  חדש  במבט  האתר  מלווה  הסדרה  את  ברשת.  ומעניינות  חווייתיות 
למורים )רקע מדעי, ארגון סביבת הלמידה, רשימות ציוד ועוד(. באתר נמצאות גם פעילויות 

מתוקשבות לתלמידים.

ִּכָּתה א

 חֹוֶבֶרת ב

ַלַּתְלִמיד/ה

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 של משרד החינוך.

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה )מכיתה א ועד כיתה ו( שתורמות יחד להבנייה של 
המזמנות  פעילויות  מגוון  כוללות  הלימוד  יחידות  וטכנולוגיה.  במדע  מעמיקה  מושגית  תשתית 
פיתוח מיומנויות חשיבה, יצירה ובנייה )ברוח המייקרי(, חקר ופתרון בעיות בצד הקניית ערכים 

והתנהגויות נכונות. 

ולהיות  יחידת הלימוד לכיתה א' מורכבת משלוש חוברות: חשים סביבה, במעגל עונות השנה 
בריאים. החוברת להיות בריאים עוסקת בהתנהגויות בסיסיות הדרושות לקידום הבריאות ואיכות 

החיים.

הסביבה  ואל  כיתתיות  חוץ  סביבות  אל  הלמידה  סביבת  את  מרחיבות  החוברות  שלוש 
הדיגיטלית. בחוברות רוח חדשנית בהוראת מדע וטכנולוגיה לשכבת הגיל הצעירה של בית 
לפעילויות  קישורים  של  דיגיטלית ובהן שפע  בגרסה  גם  קיימות  החוברות  היסודי.  הספר 
רבים  עזר  חומרי  ובו  חדש  במבט  האתר  מלווה  הסדרה  את  ברשת.  ומעניינות  חווייתיות 
למורים )רקע מדעי, ארגון סביבת הלמידה, רשימות ציוד ועוד(. באתר נמצאות גם פעילויות 

מתוקשבות לתלמידים.

ִּכָּתה א

 חֹוֶבֶרת ג

ַלַּתְלִמיד/ה

חוברות נוספות בסדרה:

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, משרד החינוך.

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה )מכיתה א ועד כיתה ו( שתורמות יחד להבנייה של 
המזמנות  פעילויות  מגוון  כוללות  הלימוד  יחידות  וטכנולוגיה.  במדע  מעמיקה  מושגית  תשתית 
פיתוח מיומנויות חשיבה, יצירה ובנייה )ברוח המייקרי(, חקר ופתרון בעיות בצד הבהרת ערכים 

והתנהגויות נכונות. 

ולהיות  יחידת הלימוד לכיתה א' מורכבת משלוש חוברות: החושים שלנו, במעגל עונות השנה 
וטעם(,  ריח  מגע,  שמיעה,  )ראייה,  החושים  בחמשת  עוסקת  שלנו  החושים  החוברת  בריאים. 
בתפקודם ובחשיבותם בקליטת מידע בסביבה. כמו כן, החוברת עוסקת בהיבטים טכנולוגיים של 

הגברת יכולת קליטת המידע של חוש הראייה והשמיעה.

הסביבה  ואל  כיתתיות  חוץ  סביבות  אל  הלמידה  סביבת  את  מרחיבות  החוברות  שלוש 
הדיגיטלית. בחוברות רוח חדשנית בהוראת מדע וטכנולוגיה לשכבת הגיל הצעירה של בית 
לפעילויות  קישורים  של  שפע  ובהן  דיגיטלית  בגרסה  גם  קיימות  החוברות  היסודי.  הספר 
רבים  עזר  חומרי  ובו  חדש  במבט  האתר  מלווה  הסדרה  את  ברשת.  ומעניינות  חווייתיות 
למורים )רקע מדעי, ארגון סביבת הלמידה, רשימות ציוד ועוד(. באתר נמצאות גם פעילויות 

מתוקשבות לתלמידים.




