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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: ַהְּסָתו ִהִּגיַע
ֶּפֶרק ֵׁשִני: ַהֹחֶרף ִהִּגיַע

ֶּפֶרק ְׁשִליִׁשי: ָהָאִביב ִהִּגיַע
ֶּפֶרק ְרִביִעי: ַהַּקִיץ ִהִּגיַע
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ָדר

 ֲא
   

   
 

ט  

ְׁשָב
   

    ִּכְסֵלו        ֵטֵבת   
 

   ֶחְׁשָון  
 

ׁשֵרי  
 ּת

   ִניָסן       
       

    ִאָּיר  
   ַּתּמּוז          ִסיָון   

 
ָ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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החוברת עונות השנה עוסקת 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(.



ָמֵהן עֹונֹות ַהָּׁשָנה? . 1

ְלִפי ֵאיֶזה ֵסֶדר ֵהן ִמְתַחְּלפֹות?. 2

ַמּדּוַע ָהִאּיּור עֹונֹות ַהָּׁשָנה ְמֻצָּיר ְּבצּוַרת ַמְעָּגל?. 3

ִהְתּבֹוְננּו ֵהיֵטב ְּבָכל עֹוָנה ְוַגּלּו ָמה ְמֻיָחד ָּבּה.. 4

ֹחֶרף
ָאִביב

  
ָדר

 ֲא
   

   
 

ט  

ְׁשָב
   

    ִּכְסֵלו        ֵטֵבת   
 

   ֶחְׁשָון  
 

ׁשֵרי  
 ּת

   ִניָסן       
       

    ִאָּיר  
   ַּתּמּוז          ִסיָון   

 
ָאב  

   
 

 
ּול

ֱאל
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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.



ֶּפֶרק ִראׁשֹון: ַהְּסָתו ִהִּגיַע

ַהַּקִיץ ָעַבר, ַהֹחם ַהָּגדֹול, 

ָׁשָנה ֲחָדָׁשה ָּבָאה ַלֹּכל,

רּוחֹות ְמַנְּׁשבֹות, נֹוְדדֹות ִציּפֹוִרים,
הֹוְלִכים ּוָבִאים ַהָּיִמים ַהָּקִרים.

ִמִּלים: שמּוֵאל ָּבס

ַמִהי ָהעֹוָנה ַעְכָׁשו? . 1

ֵּכיַצד יֹוְדִעים ֶׁשַעְכָׁשו ְסָתו? . 2

ָמֵהם ִסיָמֵני ַהְּסָתו ַהֻּמְזָּכִרים ַּבִּׁשיר?. 3

ָמֵהם ִסיָמֵני ַהְּסָתו ָּבִאּיּור ַמְעַּגל עֹונֹות ַהָּׁשָנה?. 4

ָמה עֹוד ָהִייֶתם רֹוִצים ָלַדַעת ַעל ַהְּסָתו?. 5
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הפרק הסתיו הגיע עוסק בשלוש נקודות מבט על מאפייני העונה: מזג האוויר בסתיו 
)כולל אורך היום והלילה(, האדם בסתיו, צמחים ובעלי חיים בסתיו.

מומלץ לשוחח על המעבר מהקיץ לסתיו )רוחות מנשבות, ציפורים נודדות, הימים 
מתקררים( ולקשר  למעבר מהגן אל בית הספר. כדאי לשיר את השיר המופיע 
בפתיחה, ואחריו לבקש מהתלמידים להביא דוגמאות נוספות לסימני הסתיו.

האיור מעגל עונות השנה נועד לסייע לתלמידים לבנות את ההבנה של מחזוריות 
עונות השנה, כאשר הסתיו הוא חלק ממנה. מפנים את תשומת לב הלומדים לגזרה 

של הסתיו שמופיעה באיור, תוך הצבעה על חלקו במעגל עונות השנה )האיור השלם(. 
בפתיחת הפעילות מתייחסים לשאלות הבאות: אילו סימני הסתיו מופיעים באיור 

השלם של מעגל עונות השנה? האם ראו התלמידים או חוו סימנים אלה? מה היו 
רוצים לדעת על הסתיו? 



ַאֲחֵרי ֶׁשִּנְלַמד - ֵנַדע

ָתו; 	  ְלָתֵאר ֶאת ֶמֶזג ָהֲאוִויר ַּבְסּ

ְלָתֵאר ָמה קֹוֶרה ְלֹאֶרְך ַהּיֹום ְוַהַּלְיָלה ַּבְּסָתו; 	 

ְלָתֵאר ֶאת ְּפִעילּות ָהָאָדם ַּבְּסָתו;	 

ְלָתֵאר ַמה קֹוֶרה ִלְצָמִחים ּוְלַבֲעֵלי ַחִּיים ַּבְּסָתו.	 

ִגים ֶׁשִּנְלַמד ֻמּׂשָ

ָׁשַמִים ְמֻעָּנִנים, ָׁשַמִים ְמֻעָּנִנים ֶחְלִקית, ָׁשַמִים ְּבִהיִרים;  

ֶמֶזג ֲאִויר, ֶטְמֶּפָרטּוָרה, רּוַח, ֶּגֶׁשם, יֹוֶרה;

ַמד רּוַח - ַׁשְבֶׁשֶבת, ַמד ֶטְמֶּפָרטּוָרה;

ֹאֶרְך ַהּיֹום, ֹאֶרְך ַהַּלְיָלה;

ֵרי ְסָתו, ֵּפרֹות ְסָתו; ַׁשֶּלֶכת, ְצָמִחים ְמַבּׂשְ

ִצּפֹוִרים נֹוְדדֹות.

ְּפֻעּלֹות ֶׁשֵּנַדע ַלֲעׂשֹות 

ַלֲעֹרְך ַּתְצִּפּיֹות ְוִנּסּוִיים; 	 

ִלְבנֹות ּוְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבַׁשְבֶׁשֶבת; 	 

ְלַבֵּצַע ְמִדידֹות;  	 

ְלַאְרֵּגן ֵמיָדע ְּבַטְבָלה; 	 

ַלֲעֹרְך ַהְׁשָוָאה; 	 

ְלַהִּסיק ַמְסָקנֹות.  	 

9ָחַצב

עמוד זה מציג את המטרות הלימודיות של פרק זה והוא מיועד למורים ולהורים. 



ָתו ְסּ ָרטּוָרה ַבּ ְמֶפּ ַהֶטּ

ֹחֶרף ַקר.  ַּבַּקִיץ ַחם ּוַבַ

ּ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
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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: 

ָ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? 

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

ֵאיְך ֶאְפָׁשר ָלַדַעת ַּכָּמה ַחם אֹו ַּכָּמה ַקר?. 2

ָכל ָיד? ים ְבּ ם ָחִשׁ ַהִּקיפּו: ָמה ַאֶתּ

ַיד ָיִמין:        ַחם          ַקר           

ַיד ְׂשֹמאל:      ַחם          ַקר 

ָכל ָיד? ים ְבּ ם ָחִשׁ ַהִּקיפּו: ָמה ַאֶתּ

ַיד ָיִמין:        ַחם          ַקר           

ַיד ְׂשֹמאל:      ַחם          ַקר 
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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. 



ֵיׁש ֵעִצים ֶׁשֶהָעִלים ֶׁשָּלֶהם 

ִנְׁשָאִרים ְיֻרִּקים ָּכל ַהָּׁשָנה. 

ֵאֶּלה ֵעִצים ְיֻרֵּקי ַעד. 

ֲעֵצי ַׁשֶּלֶכת

ֵיׁש ֵעִצים ֶׁשֶהָעִלים ֶׁשָּלֶהם 

ִמְתַיְּבִׁשים ְונֹוְׁשִרים ַּבְּסָתו.

ַהֶּצַבע ֶׁשל ֶהָעִלים ִמְׁשַּתֶּנה, 

ְוֵהם נֹוְׁשִרים ָלֲאָדָמה.

ֵאֶּלה ֵהם ֲעֵצי ַׁשֶּלֶכת. 

ַׁשֶּלֶכת: ְנִׁשיַרת )ְנִפיַלת( ָּכל ֶהָעִלים ֶׁשל ַהֶּצַמח ִמּלֹון: 
ְוהּוא ִנְׁשָאר ְללֹא ָעִלים. 

ֲעֵלי ַׁשֶּלֶכת 

 ַזִית - ֵעץ ָירֹוק ַעד

ְּברֹוש - ֵעץ ָירֹוק ַעד
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מטרתו של קטע המידע היא להציג את תופעת השלכת ולהבחין בין עצים 
ירוקי עד לבין עצים בשלכת. מקריאים את הקטע ומקיימים דיון על 

התופעה. בהקשר זה חשוב להדגיש שגם עצים ירוקי עד משירים עלים 
בכמויות קטנות במשך כל השנה, ולכן נשארים ירוקים.



ְמִׂשיָמה: ּבֹוְדִקים ָעִלים ַּבְּסָתו

ְצאּו ֶלָחֵצר. . 1

ִאְספּו ֲחִמָּׁשה ֲעֵלי ַׁשֶּלֶכת ַוֲחִמָּׁשה ָעִלים ֵמֵעִצים ְיֻרֵּקי ַעד.. 2

ִצּיּוד:

ָּכל ָחֵבר ַּבְּקבּוָצה ּבֹוֵדק ָעֶלה ֶאָחד. 

ֶהָעֶלה ֶׁשָּבַדְקִּתי:

 ַהִּקיפּו: 

ֶצַבע:
    ֶצַבע ָיֹרק          ֶצַבע ָצֹהב            ֶצַבע חּום

 ִמַּדת ֹיֶבׁש:  
    ַלח                  ָיֵבׁש                   ָיֵבׁש ְמאֹוד

 ִמַּדת ִהְתּפֹוְררּות:   
     ֵאינֹו ִמְתּפֹוֵרר       ִמְתּפֹוֵרר ְמַעט       ִמְתּפֹוֵרר ְּבַקּלּות

ִהְתּבֹוְננּו ַּבֲעֵלי ַהַּׁשֶּלֶכת ּוִבְדקּו ֶאת ַהֶּצַבע, ֶאת ִמַּדת ַהֹּיֶבׁש ְוַהִהְתּפֹוְררּות.. 3

ַּבֶּמה ּדֹוִמים ֲעֵלי ַהַּׁשֶּלֶכת ֶׁשָּבְדקּו ָּכל ַחְבֵרי ַהְּקבּוָצה? 

ִהְתּבֹוְננּו ֶּבָעִלים ַהְּיֻרִּקים ּוִבְדקּו ֶאת ַהֶּצַבע, ֶאת ִמַּדת ַהֹּיֶבׁש ְוַהִהְתּפֹוְררּות.  .4 

ָּכל ָחֵבָרה ְוָחֵבר ַּבְּקבּוָצה ּבֹוְדִקים ָעֶלה ֶאָחד. 
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במשימה הבאה התלמידים יצאו לסיור בגינה סמוכה, יתבוננו בעצים )בשלכת 
ובירוקי עד( ויתרשמו מצבעי העלים. הם יאספו מהאדמה עלי שלכת, יקטפו גם 
עלים ירוקים ויערכו השוואה ביניהם )עלים יבשים, חומים/צהובים, מתפוררים 
לעומת עלים לחים, ירוקים ואינם מתפוררים(. מומלץ להקריא לתלמידים את 

אפשרויות הבחירה בשלבים 3, 4 ו-5 של הפעילות.

עורכים השוואה



ד. ַהְׁשִלימּו: 

ַלְּנָמָלה      ְמחֹוִׁשים.       

ַלְּנָמָלה      ַרְגַלִים.         

   . ַלְּנָמָלה ֹראׁש, ָחֶזה ּו    

ג. ַצְּירּו ְּבָכל ִאּיּור ֶאת ָהֵאיָבר ֶהָחֵסר ֶׁשל ְנָמָלה.

ִהְתּבֹוְננּו ַּבְּנָמִלים ַהְּפִעילֹות.   .3

א. ָמה ַהְּנָמִלים נֹוְׂשאֹות?      

  ֲחִתיכֹות ְצָמִחים     ַּגְרֵּגר ֲאָדָמה       

   ְנָמִלים ֲאֵחרֹות                      ַּבֲעֵלי ַחִּיים ְקַטִּנים     ְזָרִעים             

12345

ַהִּקיפּו:       
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2 מחושים
6 רגליים

בטן



ָמה ָהָיה קֹוֶרה ִאּלּו ַהְּנָמִלים לֹא ָהיּו אֹוְספֹות ָמזֹון ִלְקַראת ַהֹחֶרף?  

א?   ב. ֵמֵהיָכן ּוְלָאן ֵהן ַמֲעִבירֹות ֶאת ַהַּמּׂשָ

    ַהִּקיפּו:

ֶדה                            ֵמַהֵּקן                  ֶאל ַהּׂשָ

ֶדה               ֶאל ַהֵּקן          ֵמַהּׂשָ

ג. ַהִאם ֹרב ַהְּנָמִלים הֹוְלכֹות ַּבְּׁשִביִלים? 

     ֵּכן                לֹא 

ַחְּפׂשּו ְׁשִביל ֶׁשְּנָמִלים הֹוְלכֹות ּבֹו.  ד.  

    ַהֲעִבירּו ֶאְצַּבע ַעל ֵחֶלק ֵמַהְּׁשִביל ּו"ַמֲחקּו" אֹותֹו. 

    ָּתֲארּו ָמה קֹוֶרה.
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שימו לב: יש לבקש 
מהתלמידים לא להרוס את 

השבילים. לטשטש חלק קטן 
מהשביל.

בחורף יש  מעט מזון והן היו עלולות לרעוב.
מומלץ להעמיד בכיתה "בית נמלים שקוף" )אפשר לקנות כזה בחנויות לציוד בבתי הספר( שלתוכו מכניסים נמלים 

ועוקבים אחר הקורה. התצפיות יכולות לשמש בסיס לדיונים מעניינים רבים.



ְמִׂשיָמה: ְמִכיִנים ֶּדֶגם ֶׁשל ָעָנן

ִצּיּוד:

 ְזִהירּות, ַמִים ַחִּמים! 

ֲהָכַנת ַהֶּדֶגם ֵּתָעֶׂשה 

ְּבַהְדָּגָמה ֶׁשל ַהּמֹוָרה ִּבְלַבד.

ְמִניִחים ִמְכֶסה ָהפּוְך ַ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. 

ה.  ְמִניִחים ֻקִּבּיֹות ֶקַרח ַעל ַהִּמְכְסֶ

 ִמְתּבֹוְנִנים ַּבִּמְתַרֵחׁש ַּבִּצְנֶצֶנת. 

רֹוִאים ָמה ָקָרה.
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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

ה ֶהָעָנן ֶׁשַּבֶּדֶגם ּדֹוֶמה ֶלָעָנן ֶׁשַּבָּׁשַמִים? 3.  ֶמּ ַבּ

ה ֶהָעָנן ֶׁשַּבֶּדֶגם ׁשֹוֶנה ֵמֶהָעָנן ֶׁשַּבָּׁשַמִים? 4.  ֶמּ ַבּ

ֶּ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.
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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. 



ָ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. 

ַּבֲעֵלי ַחִּיים ַּבֹחֶרף 

ֶדה ְמִׂשיָמה: ִמְתּבֹוְנִנים ְּבַׁשְּבלּול ַהּׂשָ

ִצּיּוד:

ָהִניחּו ַׁשְּבלּול ְּבַצַּלַחת ְׁשקּוָפה. . 1

ִהְתּבֹוְננּו ַּבַּׁשְּבלּול ְוַזהּו ֶאת ֵאיָבָריו.  . 2

קֹוְנִכָּיה
ֵעיַנִים   

ְמׁשֹוׁשִים

ֹראׁש

גּוף

ֶרֶגל

74

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. 



ִסיָמֵני ַהֹחֶרף 
ילּות ַהְּמֻתְקֶׁשֶבת ִסיָמֵני ַהֹחֶרף.  ִהָּכְנסּו ֶאל ַהְּפִעִ

ַסְּמנּו ֶאת ָּכל ִסיָמֵני ַהֹחֶרף ֶׁשַּבְּתמּוָנה.

ַׁשְּבלּול •  קֹוְנִכָּיה  •  ְמׁשֹוִׁשים  •  ִריר

ְמִׂשיָמה: ְמַגְּדִלים ַׁשְּבלּוִלים ַּבִּכָּתה

ַהְכִניסּו ַׁשְּבלּוִלים ְלְּמָכל ָׁשקּוף . 1

 ֶׁשְּבתֹוכֹו ֵיׁש ֲאָדָמה ַלָחה,

ֶרֶׁשת. ְוַכּסּו ֶאת ַהְּמָכל ְבּ

 ַהֲאִכילּו ֶאת ַהַּׁשְּבלּוִלים . 2

ְּבָמזֹון ָטִרי ִמֵּדי יֹום. 

ִהְתּבֹוְננּו ִּבְפִעילּות ַהַּׁשְּבלּוִלים.. 3

ְׁ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
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מטרת הפעילות לצפות בשבלולים ולעקוב אחר פעילותם. 
התצפיות בשבלולים יכולות לעורר דיונים מעניינים. חשוב 

לוודא שהקרקע לחה כל הזמן, ולהחליף את המזון )עלי חסה, 
קליפות מלפפונים וכדומה( מדי יום.

כתובת האתר לפעילות המתוקשבת: במבט חדש, סביבות למידה, 
כיתה א, משימות מתוקשבות, מעגל עונות השנה 

https://mabat.tau.ac.il



ִצּפֹוִרים ְמַגְּדלֹות ֶצֱאָצִאים 

ָּבָאִביב ַהִּצּפֹוִרים ּבֹונֹות ֵקן, ְוַהְּנֵקבֹות 	 

ְמִטילֹות ַּבֵּקן ֵּביִצים.
ַהִּצּפֹוִרים ּדֹוְגרֹות ַעל ַהֵּביִצים. 	 

ֵמַהֵּביִצים ּבֹוְקִעים ּגֹוָזִלים.	 

ַהִּצּפֹוִרים ַמֲאִכילֹות ֶאת ַהּגֹוָזִלים. 	 

ַּכֲאֶׁשר ַהּגֹוָזִלים ְּגֵדִלים, ֵהם עֹוְזִבים ֶאת ַהֵּקן.	 

ֵקן ַלִּצּפֹור

ַּפַעם ָחַׁשְבִּתי ֶׁשַהֵּקן הּוא ַהַּבִית ֶׁשּבֹו ַהִּצּפֹוִרים ָּגרֹות. 

ֲאָבל ַעְכָׁשו ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַהִּצּפֹוִרים לֹא ָּגרֹות ַּבֵּקן.

ָאז ֵאיֹפה ַהִּצּפֹוִרים ְיֵׁשנֹות? 

ָנכֹון, ַּבֵּקן ַהִּצּפֹוִרים ְמִטילֹות ֵּביִצים ְודֹוְגרֹות ֲעֵליֶהן. 

ַּבֵּקן ֵהן ְמַגְּדלֹות ֶאת ַהּגֹוָזִלים ֶׁשּבֹוְקִעים ֵמַהֵּביִצים. 

ַעל ַעְנֵפי ָהֵעִצים ֶׁשַּבְּסִביָבה,

ְוַלְּפָעִמים ַעל ָהֲאָדָמה.

ִצּפֹוִרים ַיִּציבֹות  	  ִצּפֹוִרים ְמַקְּיצֹות 	  ֵקן  	  ְלָהִטיל ֵּביִצים   98

יש להקריא את הקטע ולהתייחס 
למילים המודגשות בו. 

מטרת הקטע לטפל בתפיסה 
שגויה ולפיה הקן הוא הבית שבו 

גרות הציפורים.



ִסיָמֵני ָהָאִביב 
ִהָּכְנסּו ֶאל ַהְּפִעילּות ַהְּמֻתְקֶׁשֶבת ִסיָמֵני ָהָאִביב. 

ַסְּמנּו ֶאת ָּכל ִסיָמֵני ָהָאִביב ֶׁשַּבְּתמּוָנה.

ַּתְצִּפית: ְמַזִהים ִצּפֹוִרים ַּבְּסִביָבה

ְצאּו ְלִסּיּור ַּבְּסִביָבה ַהְּקרֹוָבה. 	 

ֵהָעְזרּו ַּבִּמְׁשֶקֶפת ּוִבְתמּונֹות 	 

ַהִּצּפֹוִרים ֶׁשַּבֵּסֶפר.  

ְצפּו ְוַזהּו ָׁשלֹוׁש ִצּפֹוִרים. 	 

 ְׁשמֹות ַהִּצּפֹוִרים:. 1

 .  ,  , 

 ֵהיָכן ְרִאיֶתם ֶאת ַהִּצּפֹורים? . 2

ַהְׁשִלימּו:  ,  ,  . 

 ַמְחַסן ִמִּלים:  ַעל ֵעץ     ַעל ָהֲאָדָמה     ָּבֲאִויר    ַעל ַהחֹוף     ַּבַּמִים 

 ַהֲאִזינּו ַלִּצּפֹוִרים. ַהִאם ְלֻכָּלן אֹותֹו ִצּיּוץ? . 3

ַהִּקיפּו:       ֵּכן         לֹא

ַׁשֲערּו: ַמּדּוַע ַהִּצּפֹוִרים ְמַצְּיצֹות?. 1

ַׁשֲערּו: ַמּדּוַע ְלָכל ִמין ֶׁשל ִצּפֹוִרים . 2

ֵיׁש ִצּיּוץ ַהְּמֻיָחד לֹו?

99ִצּפֹוִרים ּדֹוְגרֹות  	  ּגֹוָזִלים ּבֹוְקִעים

רוב הסיכויים לראות ציפורים 
יציבות, כמו דרור, בולבול, צופית, 

עורב ויונים )או צוצלות(.

ציוץ הציפורים הוא חלק מהתקשורת ביניהן. 
הזכרים מצייצים וכך הם מושכים את תשומת 

הלב של הנקבות. לכל מין של ציפורים ציוץ 
אופייני לו, מעין "שפה" משלו.

מומלץ להיעזר במגדיר ציפורים. 

כתובת האתר לפעילות 
המתוקשבת:

במבט חדש, סביבות למידה, 
כיתה א, משימות מתוקשבות, 

מעגל עונות השנה
https://mabat.tau.ac.il



ְמִׂשיָמה: ִסּיּור ַּבְּסִביָבה ַהְּקרֹוָבה

ְצָמִחים ּוַבֲעֵלי ַחִּיים ַּבַּקִיץ

ַּבַּקִיץ ַחם, ָהֲאִויר ָיֵבׁש ְוֵאין ֶּגֶׁשם.

ְּבִלי ַמִים ַהְּצָמִחים ֲעלּוִלים ְלִהְתַיֵּבׁש. 

ַּגם ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ְצֵמִאים ְלַמִים. 

ָמִחים ּוְלַבֲעֵלי ַהַחִּיים ַּבַּקִיץ?  ָמה קֹוֶרה ַלְצּ

ֵּכיַצד ֵהם ׂשֹוְרִדים?

ׂשֹוֵרד: ִנְׁשָאר ַּבַחִּיים, ַמְמִׁשיְך ִלְחיֹות.ִמּלֹון: 

ְצאּו ְלַסֵּיר ַּבֲחַצר ֵּבית ַהֵּסֶפר אֹו ִּבְׂשֵדה ַהַּבר ְוִהְתַרְּׁשמּו ִמַּמְרֵאה ַהְּסִביָבה.

ֶדה:      ְיֵבִׁשים       ְיֻרִּקים. . 1 ַהִּקיפּו ֵאיְך ִנְרִאים ֹרב ַהְּצָמִחים ַּבּׂשָ

ֶדה ַּבֲעֵלי ַחִּיים? ִּכְתבּו ַּכָּמה ְרִאיֶתם:. 2  ַהִאם ֵיׁש ַּבּׂשָ

 ִצּפֹוִרים,   ֲחָרִקים,   זֹוֲחִלים,  ֲאֵחִרים: 

 ַהִּקיפּו ֶאת ַהְּצָבִעים ַהּבֹוְלִטים ִּבְׂשֵדה ַהַּבר: . 3

      ָיֹרק           ָצֹהב           חּום         ָאֹדם
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מטרת הסיור להתרשם מהיובש השורר 
בשדה הבר שבו סיירו בעונות הקודמות, 

וממיעוט הפעילות של בעלי החיים בשעות 
החום )רבים נחים בצל(. בזמן הסיור אפשר 

לאסוף זרעים של צמחים ולהכין בעזרתם 
קישוט או תמונה. 

נושא זה עוסק בתופעות אופייניות לצמחים 
)רוב הצמחים יבשים, אבל יש גם ירוקים; 

הפרי מבשיל( ולבעלי חיים )מחפשים 
מקומות קרירים( בקיץ. כדאי להתחיל 

את הנושא עם יציאה לחצר או לשדה הבר, 
לצפות בבעלי חיים ובצמחים ולהתרשם 

מתופעות הקשורות בהם ומאפיינות את 
הקיץ.
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הוצאת רמות - אוניברסיטת תל–אביב

משרד החינוך ה תרבות 
והספורט

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

ַ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

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.




