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ישראלמדינת

החינוךמשרד

'ג-'אשיעור אורח חיים בריא לכיתות 

ַבע: "נושא השיעור ַבע-" ּכֹוַח ַהצֶּ ַבע ִמן ַהטֶּ צֶּ

איריס וְֶּנטּוָרה:ַהַמְדִריָכהִעם 
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נעים להכיר–" כוח הצבע"
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ה ַהּיֹום ?ָאז ָמה ַנֲעשֶׂ

רֹות• יָרקֹות ּוְבפֵּ ים בִּ ְצָבעִּ ּיֵּש לִּ ַח ָהַרב שֶׂ ת ַהכֹּ יר אֶׂ . ַנכִּ

רֹות• יָרקֹות ּוְבפֵּ ים בִּ ָשה ְצָבעִּ ת ַהֲחֻלָקה ַלֲחמִּ ה אֶׂ .ְנַגלֶׂ

ים• ת ַהְצָבעִּ שֶׂ תֹוְך ֲחמֵּ ַבע מִּ ּיֵּש ְלָכל צֶׂ ְלַמד ַעל ַהְתכּונֹות ַהנֱֶׂהָדרֹות שֶׂ .נִּ

ה בְ • ְתַנסֶׂ ת"נִּ ּוֶׂרֶׂ יָמה עִּ ".ְטעִּ

ְתַבְצעּו• ת שֶׂ רֶׂ עּור בְמשיׇמה נְֶׂהדֶׂ ת ַהשִּ יָכן.. ְנַסּיֵּם אֶׂ !זֹו ַהְפָתָעה? הֵּ
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ים ירִּ ָאנּו ַמכִּ י שֶׂ ק ּוְפרִּ ?ָמה ְמֻשָתף ְלָכל יֶׂרֶׂ
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ַבע ָחד יֵּש צֶׂ ְלָכל אֶׂ
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ַבע ָהָאדֹּם ַהצֶׂ

ַבע ָהָאֹדם ל ַהצֶּ :ּכֹוחֹו שֶּ



7

י ַהָדם ב ְוַעל ְכלֵּ ר ַעל ַהלֵּ שֹומֵּ
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ַבע ַהָּירֹּק ַהצֶׂ

ַבע ַהָיֹרק ל ַהצֶּ :ּכֹוחֹו שֶּ
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ן ַעל ַהּגּוף גֵּ יָנה ּומֵּ ָּיה ַתקִּ יָרה ַעל ְראִּ ְשמִּ ם לִּ תֹורֵּ
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ַבע ַהָכתֹּם ב/ַהצֶׂ ָצהֹּ

ל ַהָצֹהב  :ְוַהָּכֹתםּכֹוָחם שֶּ
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כֶׂת  ם ַלֲהָגָנה ַעל ַהַמֲערֶׂ יתתֹורֵּ סּונִּ ַסְרָטןַהחִּ ְוַלֲהָגָנה מִּ
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ַבע ַהָלָבן ַהצֶׂ

ַבע ַהָלָבן ל ַהצֶּ :ּכֹוחֹו שֶּ
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י  ְפנֵּ ר ַעל ַהּגּוף מִּ יםשֹומֵּ ּוַמֲחלֹותַחְיַדקִּ
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ל ַבע ַהָסגֹּ ַהצֶׂ

ַבע ַהָסֹגל ל ַהצֶּ :ּכֹוחֹו שֶּ
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ְפקּוד ַהמֹוחַ  ר ַעל תִּ שֹומֵּ
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ל ַמְחָשָבה  ַגע שֶׂ –רֶׂ
ב? ָבָנָנה ַבע ַהָלָבן אֹו ְלָצהֹּ כֶׂת ַלצֶׂ ?ַשּיֶׂ
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ַבע ַהָלָבן אֹו ַלָּירֹּק? ְוַאָּגס ?ַשָּיְך ַלצֶׂ
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ית ֲאֻדָמה ְשכֹולִּ ם אֹו ְלָאדֹּם? ְואֶׂ ַבע ַהָכתֹּ כֶׂת ַלצֶׂ ?ַשּיֶׂ
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ת ְּכַלל ַהַהְתָאָמה :ָאז ּבֹואּו ְוִנְלַמד אֶּ

ָדה • ָפה ְבמִּ ַבע ַהְקלִּ י צֶׂ ְקַבע ְלפִּ ַבע נִּ .  ְוִהיא ֲאִכיָלהַהצֶׂ

ָדה • תְבמִּ לֶּ ֱאכֶּ ס  , ְוַהְקִלָפה ְּכָלל לֹא נֶּ ְתַיחֵּ ָאז יֵּש ְלהִּ

ק ַעְצמֹו י אֹו היֶׂרֶׂ ַבע ַהְפרִּ .ְלצֶׂ
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ַבע ַהָלָבן  כֶׂת ַלצֶׂ !ָאז ַהָבָנָנה ַשּיֶׂ
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ַבע ַהָּירֹּק !ְוָהַאָּגס ַשָּיְך ַלצֶׂ



22

ַבע ָהָאדֹּם כֶׂת ַלצֶׂ ית ֲאֻדָמה ַשּיֶׂ ְשכֹולִּ !ְואֶׂ
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?ָאז ָמה ָלַמְדנּו ַהּיֹום

/צהובָיֹרקָלׇבןָסֹגל

ָּכֹתם

ָאֹדם

שֹוֵמר ַעל  

ַהמֹוחַ 

ִנְלָחם  

ְּבַחְיַדִקים

שֹוֵמר ַעל  

ָהֵעיַנִים

ֵמֵגן ִמְפֵני  

ַמֲחלֹות

שֹוֵמר ַעל  

ַהֵלב
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ַבע"ְמשיַמת  "כֹוַח ַהצֶׂ

ק בְ  ת"ְנַשחֵּ ּוֶׂרֶׂ יָמה עִּ "ְטעִּ
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ַבע"ְמשיַמת  "כֹוַח ַהצֶׂ

ר ַבַביִּת ,ְּגשּו ַלְמָקרֵּ

ים ָשה ְצָבעִּ יאּו ְיָרקֹות ַבֲחמִּ ,הֹוצִּ

ת ָסָלט   ים אֶׂ ם ַההֹורִּ ינּו עִּ ְוָהכִּ

ים ַהֻמְשָלם   ת ַהְצָבעִּ שֶׂ ֲחמֵּ

ְשָפָחה ...ְלָכל ְבנֵּי ַהמִּ
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