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דקלה פרי וענת  : ייצרו

מדריכות מדע  . גולדברג

א-וטכנולוגיה מחוז ת



ענת גולדברג/ יש חלון 

י ,ֵיׁש ַחּלֹון ַבֶחֶדר ֶׁשּלִּ

י רֹוֶאה  יאֶ ַדְרּכֹו ֲאנִּ .ת ָנָדב ֲחֵברִּ

ית ׁשֶ  יל ֵיׁש ַחּלֹון ַבְמכֹונִּ מִּ ,אִּ

יא  ירָ ַהּנֹוף ל ַעת ּכָ נֹוסַ ְּכֶׁשהִּ .ץ מּול ַפְרצּופִּ

ָתה ֶׁשָּלנּו ֵיׁש ַחּלֹונֹות  ,יםַרבִּ ַבּכִּ

ים י ַדְרָּכם ֲאנִּ  יט ְּכֶׁשּיֹוְרדִּ יםְגׁשָ ַמבִּ .מִּ

פּור י ָׁשַמְעתִּ  יָרה עַ ַפַעם סִּ ,ם ֶאֶלף ַחּלֹונֹותעִּ ל טִּ

יתִּ  ְראֹות ּכֻּּלָ ָלרּוץ ֵבין ה רֹוצֶ י ָהיִּ .ְתמּונֹותתֵמאֹום ְולִּ

ְתבֹוֵנן ן ם ַחּלֹוגַ ְוֵיׁש  י מִּ ,יְבַעְצמִּ ַדְרּכֹו ֲאנִּ

י ם ָנֳעמִּ י עִּ י ַרבתִּ י ָעצּוב ּכִּ ם ֲאנִּ י רֹוֶאה אִּ .ַוֲאנִּ

ים  ְפָעמִּ ,ָשֵמחַ י נִּ ֶׁשאֲ י רֹוֶאה ַדְרּכֹו ֲאנִּ לִּ

ְמיָֻּחד .ְּכֶׁשָסָבא ָבא ְּכאֹוֵרחַ בִּ

ים  ְפָעמִּ ,ת ַהַחּלֹוןאֶ י סֹוֵגר ֲאנִּ ף ַהּיֹום ַבסֹוְולִּ

י  י ָפׁשּוט ֲאנִּ יׁשֹוןָעֵיףּכִּ .ְורֹוֶצה לִּ



חּוץַחּלֹונֹות  יםַחּלֹונֹות -ְלבָּ ְפנִּ ְלבִּ

ְלַמד ה נִּ ?מָּ
ים • ים ַהָבאִּ לְ ַבְשעּורִּ ְתבֹוֵנן ֶדרֶ נִּ יםֵחקֶ ַחּלֹונֹות ך ַמד ְלהִּ .ר ׁשֹונִּ

יל ַבַחּלֹון ֵחֶקר ְצָבעִּ • יָבה ש ְנַחפֵ -ץַבחּוים ַנְתחִּ ְסבִּ ים  ְפרָ בִּ חִּ

ים  ְצָבעִּ ְלַמד ׁשֹונִּ בִּ ים ְלמַ ים ְונִּ יםְלפִּ ֵּין ְפָרחִּ .  י ְצָבעִּ

יך • ים ים ֵחֶקר ְצָבעִּ ן ּלֹוַבחַ ַנְמׁשִּ ְפנִּ יְבֵביְנַחֵפש –בִּ ים  ת ַתְבלִּ נִּ

ים  ּיִּ ְבעֹונִּ ּצֹוצִּ ּיּורְונִּ ים ְלצִּ .ר ֵמֶהם ְצָבעִּ



יד  . 1 ילּות ַלַתְלמִּ ְפעִּ

ָנִכין ַחּלֹון ְלֵחֶקר ְצָבִעים ַבחּוץ
:ֳחָמִרים

יק ַמֵקל ַאְרטִּ

ְנַיר ֶדֶבק

ְכָפל ים ְמׁשֻּ .ַדף ַחּלֹון ְצָבעִּ

מספריים

:הֹוָראֹות

ים1. יֵני ְצָבעִּ ים ְבַדף ְבָכל מִּ בּועִּ ְבעֹו ֶאת ָהרִּ .צִּ

ים2. בּועִּ גזרו את החלון שבמרכז הרִּ

יקּו . 3 ְדבִּ ת ַמֵקל אֶ ר ְבֶעְזַרת ְנַיר ֶדֶבק ֵמָאחֹוהִּ
יק .ָהַאְרטִּ

יטּו ֶדֶרך ַהַחּלֹון. 4 בִּ ים , ְצאּו ַהחּוָצה ְוהִּ ַחְפשּו ְדָברִּ
ים ים ַהשֹונִּ .ַבֶטַבע ַבְּצָבעִּ

חלון לצבעים בחוץ-חלון לחוץ. א



ִמיד. 2 ִעילּות ַלַתלְּ פְּ
יקּו ְדבִּ ְּירֹו אֹו הִּ יָבה ְבָכל ַבסְ ָמה ֶׁשְמָצאֶתם צִּ ים ֶאחָ בִּ .ַבְעֶתםֶׁשּצְ ד ֵמַהְּצָבעִּ



ֲחָרִקים ּוְפָרִחים ָבָאִביב

אֹותֹוַהַמֲאִביִקיםִצְבעֹו ֶאת ַהְפָרִחים ּוִמְתחּו ַקו ֵבין ַהֶפַרח ְלֶחֶרק אֹו ַלִצפֹור 

ג רָּ ְרמּוס  פָּ ְרֵניַחְרִצית  תֻּ תּולִצפָּ ה  חָּ ַמּקֹור ֲחִסידָּ

ִמיד. 3 ִעילּות ַלַתלְּ פְּ

דף העבודה



יד. 4 ילּות ַלַתְלמִּ ְפעִּ

ינּו  ֶשָּלֶכםֶפרַ ָהכִּ :ח מִּ

ְרצּו ֶׁשַהֶפַרח ֶׁשָּלֶכם ֵּכי: ַדְמְינּו ְר ַצד תִּ .ֶאהיִּ

ֶּצַבע ֲעֵלי  , צּוָרתֹו, גֹוְדלֹו-ֵמֶהן ְתכּונֹוָתיו: ַתְכְננּו

.ַהּכֹוֶתֶרת

ינּו ינּו : ָהכִּ ְּירֹו אֹו ֵהכִּ יָבהאֶ צִּ ים ַבְסבִּ .ת ַהֶפַרח ֵמֳחָמרִּ



ַחּלֹון ְלֵחֶקר ְצָבִעים ַבַבִית  
:  לקריאה . 1

:פעילות .2

.הסתובבו עם חלון הצבעים בבית וחפשו צבעים שונים

חלון לחקר צבעים בפנים                    . ב

י ְבעֹונִּ ָתנּו צִּ ְטָבח. ַהֶחֶדר ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ֵמאִּ ,  ַלמִּ

ּלּוַלָסלֹון  ְלָכל ֶאָחד  - ַלֲחַדר ָהַאְמַבְטָיה ַוֲאפִּ

.אֹותֹוַהְמַאְפֵיןַהֶּצַבע 

ְפַתח ֶאת ַהְמָקֵרר ים  , כֶׁשּנִּ ים ׁשֹונִּ ְרֶאה ְצָבעִּ נִּ

יָרקֹות ְפָתח ֶאת ָהָארֹון, ֶׁשל ֵפרֹות וִּ ם נִּ ,  ְואִּ

ים ְפָלאִּ ים נִּ ים ְבֵריחֹות ּוְצָבעִּ ינִּ ְגֶלה ַתְבלִּ .נִּ



יד. 1 ילּות ַלַתְלמִּ ְפעִּ
.ַוַדאי ְמָצאֶתם ֵפרֹות ִויָרקֹות ִבְשַלל ְצָבִעים ַבַבִית

ָמְלאּו ֶאת ַהַטְבָלה? ֵאּלּו ֵפרֹות ִויָרקֹות ְמָצאֶתם ַבַבִית ְבָכל ֶצַבע



יד. 2 ילּות ַלַתְלמִּ ם-ְפעִּ י ַמיִּ ְבעִּ ַנת צִּ ֲהכָּ
ם  6:ֳחָמִרים ּכֹוסֹות ְׁשקּופֹות ְמֵלאֹות ָּכל ַאַחת ְבֶרַבע ּכֹוס ַמיִּ

ית ֶׁשל י ַּכפִּ יז ֶפֶטל, ֶמַלח: ֵחצִּ ְלֵפל ָׁשֹחר, ַתְרּכִּ ין ּכְֻּרּכּום, ֶצַבע ַמֲאָכל, ֶׁשֶמן, פִּ ַתְבלִּ

יָמה:הֹוָראֹות יסּו ְלתֹוך ָּכל ַאַחת ֵמַהּכֹוסֹות ֹחֶמר ַאֵחר ֵמָהְרׁשִּ .ַעְרְבבּו ְוָחכּו ָחֵמׁש ַדקֹות, ַהְכנִּ

ם :תֹוָצאֹות ְתבֹוְננּו ְבכֹוסֹות עִּ יםהִּ ימּו ֶאת ַהַטְבָלהֶהֳחָמרִּ ְרַבְבֶתם ְוַהְׁשלִּ .ֶׁשעִּ

ְׁשמּו ַבַטְבָלה ֵּכן אֹו לֹא רִּ

ְתמֹוֵסס ֵּכן אֹו לֹאׁשֹוֵקעַ ָצףַהֹחֶמר ַהֹחֶמר הִּ

ֶמַלח

יז ֶפֶטל ַתְרּכִּ

ְלֵפל ָׁשֹחר פִּ

ֶׁשֶמן

ֶצַבע ַמֲאָכל

ּכְֻּרּכּום



יד ילּות ַלַתְלמִּ ם-ְפעִּ י ַמיִּ ְבעִּ ציור בצִּ

.ציירו ציור בצבעי המים שיצרתם



יד. 3 ה ְלַתְלמִּ ַדף ֲעבֹודָּ

ָפִטים. 1 ִלימּו ֶאת ַהִמשְּ :ַהשְּ

יָדה_____ • ָסה ֲאחִּ ם ְונֹוֶצֶרת ְתמִּ .ָנֵמס ְבַמיִּ

ם ֶאָּלא ָצף_____  • .ֵאינֹו ָנֵמס ְבַמיִּ

ם ְונֹוֶצֶרת • ָּכר ָנֵמס ְבַמיִּ _____  סֻּ

ים_____ • ם ֵמֶהֳחָמרִּ ים ְבַמיִּ ְנַמסִּ

.ׁשֹוֵקַע ְבַמיִּם_____ •

ַסן ִמִלים ְלֵפל ָׁשֹחר, ֶמַלח: ַמחְּ ָסה, ֶׁשֶמן, פִּ ֵחֶלק, ְתמִּ

תֹוְך. 2 :ָמה ַהֹחֶמר ֶשָנַמס בְּ

_____ָמָרק  •

יץ ֶפֶטל• _____ּכֹוס מִּ

_____ּכֹוס ֵנס ָקֶפה•

_____ּכֹוס ֵתה•

_____ּכֹוס ׁשֹוקֹו•

ַסן ִמִלים יז ֶפֶטל, ֵנס ָקֶפה, ֵתה, ָקָקאֹו, ֶמַלח: ַמחְּ ַתְרּכִּ



ֲהָכַנת ְצָבִעים ִמַתְבִליִנים-ְפִעילּות העשרה ְלַתְלִמיד. 4

ִליִנים ַתבְּ ִצּיּור בְּ

י: ֳחָמִרים ם, ֶדֶבק ְפַלְסטִּ ּיֹות4, ַמיִּ ּיֹות , ּכֹוסֹות ַחד ַפֲעמִּ ַּכפִּ

ים ְכחֹולִּ ים, ַדף ְנָיר, מִּ ינִּ .ַתְבלִּ

ים ינִּ יָקה ְמתּוָקה, ּכְֻּרּכּום: ַהַתְבלִּ ָּנמֹון, ַפְפרִּ ְלֵפל  ָׁשֹחר, קִּ .פִּ

:הֹוָראֹות

.ָמְלאּו ָּכל ּכֹוס ְבֶרַבע ּכֹוס ַמיִּם

י ְוַעְרְבבּו ֵהיֵטב ית ֶדֶבק ְפַלְסטִּ ם ַּכפִּ יפּו ְלָכל ּכֹוס ַמיִּ .  הֹוסִּ

ם ַהֶדֶבק  ם עִּ יפּו ְלָכל ּכֹוס ַמיִּ ין ׁשֹוֶנה-הֹוסִּ ַתְבלִּ ית מִּ .ַּכפִּ

ִליִנים עֹוִני ִמַתבְּ רּו ִצּיּור ִצבְּ .ַצּיְּ



איזה צבע אני מרגיש היום: לתלמיד

חלון חקר צבעים אישי

"הימים הצבעוניים שלי. "1

.ר סוס"ספרו החדש והמפתיע של ד

גם אני משתנה  . יש ימים כחולים, יש ימים צהובים

...  בימים השונים

.  כך נפתח הספר הנפלא הזה

זהו ספר על רגשות מתחלפים  

.יחד עם השתנות מזג האוויר והימים



:  נדפדף בספר ונקשיב לסיפור.2

קישור לסיפור

?יש לכם היום" צבע של יום"ציירו איזה . 3

איזה צבע אני מרגיש היום: לתלמיד

חלון חקר צבעים אישי

https://www.youtube.com/watch?v=jnfUuGPWLuA

