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ע ְוֶטְכנֹולֹוְגיָּה  עּור ַמדָּ ה שִׁ תָּ אְלכִׁ

א  עּורנֹושֵׂ ה: ַהשִׁ יָּ ְראִׁ חּוש הָּ

ה  ם ַהּמֹורָּ ר: עִׁ י בָּ ֶסגִׁ



ְלַמד ַהיֹום ה נִׁ ?מָּ

ה • יָּ ְראִׁ ה-חּוש הָּ יבָּ ַהְסבִׁ ע מֵׂ ידָּ ים מֵׂ נּו קֹוְלטִׁ יַצד אָּ ?כֵׂ

יֶזה ֹאֶפן חּוש • ה ְבאֵׂ יָּ ְראִׁ ר לָּנּוהָּ ?עֹוזֵׂ

מֹונּו• ים כָּ תּול רֹואִׁ ם ַהֶכֶלב ְוֶהחָּ ים? ַהאִׁ ים רֹואִׁ י ַחיִׁ לֵׂ יְך ְבעָּ ?אֵׂ

יְך • ית ַמְגֶדֶלתאֵׂ יֹות ְללֹא ְזכּוכִׁ יל אֹותִׁ ר ְלַהְגדִׁ ?ֶאְפשָּ



יא  בִׁ ה ְלהָּ עּורמָּ ?ַלשִׁ



ים ילִׁ י ֶשַּמְתחִׁ ְפנֵׂ ים, לִׁ ְתַאְוְררִׁ יםמִׁ ְתנֹוֲעעִׁ ּומִׁ



י  ְפנֵׂ יםלִׁ ילִׁ ...ֶשַּמְתחִׁ

ד ֶאת חּוׁש • ָהְרִאָיהְנַחדֵּ

ז, לֹא• ד ַרק ְלִהְתַרכֵּ לֹא ָצִריְך ְמַחדֵּ



יף ים ְבכֵׂ ילִׁ ַמְתחִׁ

יַבְתֶכםלגעת נָּא  ְסבִׁ א בִׁ ְמצָּ ֶפץ ַהנִׁ .ַבחֵׂ

ֹדם1. ֶפץ ַבֶצַבע אָּ חֵׂ

ֶפץ 2. יָֹּרקַבֶצַבע חֵׂ

ֶפץ 3. בחֵׂ ַבֶצַבע זָּהָּ



ים  ילִׁ יףַמְתחִׁ ְבכֵׂ

ֶפץ נָּא  חֵׂ ת בְּ עָּ יַבְתֶכםלגָּ ְסבִׁ א בִׁ ְמצָּ .ַהנִׁ

ֶפץ ְבצּוַרת 1. ּגּולחֵׂ עִׁ

ֶפץ ְבצּוַרת 2. לָּשחֵׂ ְמשֻׁ

ֶפץ 3. ְבצּוַרת לֵׂבחֵׂ



ה לַָּמְדנּו ?מָּ

ים צִׁ ְצַלְחֶתם ְלַזהֹות ֶאת ַהֲחפָּ יְך הִׁ ?אֵׂ

יָּה ְראִׁ חּוש הָּ



ילּות זֹו ְפעִׁ ה לַָּמְדנּו מִׁ ה הְנכֹונָּה? מָּ ן ֶאת ַהְתשּובָּ ְנַסּמֵׂ

?ָמה ָאנּו קֹוְלִטים ְבֶעְזַרת חּוׁש ָהְרִאָיה

ְצָבִעים•

ַמְראֹות•

יחֹות• רֵּ

קֹולֹות•

צּורֹות •



יָּה פִׁ ילָּהצִׁ ְפעִׁ

י ַחִיים ֶׁשְרִאיֶתם3ְוִכְתבּו ִסְרטֹוןִהְתבֹוְננּו בַ • .ְבָעלֵּ

יַנִיםיֵּׁש ַהִאם ְלַבֲעִלי ַהַחִיים ַבִסְרטֹון • ?עֵּ
י ַהַחִיים רֹוִאים• ?ַהִאם ַבֲעלֵּ
י ָהָאָדם• י ַהַחִיים רֹוִאים ְכמֹו ְבנֵּ ?ַהִאם ַבֲעלֵּ

https://www.youtube.com/watch?v=tvpE7STDkjo&list=PLYH9I-4V1wQI3l0QjViZdweel9xRj_VE7


י ַהְכָלִביםִנְקָלט ָמה  ינֵּ ?ַהֲחתּוִלים ְוָהַאְרָנִבים, ְבעֵּ

י ָהָאָדם ֲחתּוִלים ְוַאְרָנִבים, ְכָלִביםֹרב ְבנֵּ



י  ?ַהִאם ִׁשְכִמָיה ֲאֻדָמה ַמְכִעיָסה אֹותו? ָפרָמה ְלַגבֵּ

םֹרוב  דָּ אָּ י הָּ ַפרְבנֵׂ



י ַהַחִיים  י ַבֲעלֵּ יַצד ִנְקָלִטים עצמים ַבְסִביָבה ַעל ְידֵּ ?ַהָבִאיםכֵּ



ה עֹוֶזֶרת  ה ְבמָּ יָּ ים ַלַחיֹותְראִׁ עִׁ ?  ֶשל ְצבָּ

זֹון ר מָּ יזּור ְלַאתֵׂ יָּהחִׁ יַרת ֲהָגָנה ּוְרבִׁ יצִׁ ְקֹשֶרתוִׁ תִׁ



? ְרִאַית ֶצַבע" סּוֶפר"ְלִמי יֵּׁש 
ים יםְדבֹורִׁ ַפְרַפרִׁ

י   ינֵׂ עֵׂ
ץ ַתְשבֵׂ



?  ִלְראֹות ַבֹחֶׁשְךָיֹכול ִמי 
ש ַהֶצַפע נָּחָּ

ש  ְך רֹוֶאה ַהנָּחָּ כָּ
ַבֹחֶשְך

ים ַבֹחֶשְך נּו רֹואִׁ ְך אָּ כָּ



ים ַיַחד ים ּוְמַצְירִׁ רֹואִׁ



ר לָּנּו חּוש  יַצד עֹוזֵׂ יָּהכֵׂ ְראִׁ ?הָּ

מ



ם  הְלשֵׂ נּו מָּ ים ֶאת אָּ יכִׁ יָּהחּוש ְצרִׁ ְראִׁ ?הָּ

יֶתם ַבּמּוֵזאֹון?ֵאיֶזה ֵסֶפר לִּ יֶתם?ָמַתי בִּ ?ֵאיזֹו הֹוָפָעה אֹו ַהָצָגה ְראִּ



ים ים ּוְמַתְקְשרִׁ רֹואִׁ



ים  ים  רֹואִׁ ּוְמַתְקְשרִׁ



ים רִׁ ְזהָּ ים ְונִׁ רֹואִׁ

ים ַעל עֹוד   חֹוְשבִּ

ְגָמאֹות ?דֻּ



ים רִׁ ְראֹות ְדבָּ ֶשה לָּנּו לִׁ ַתי קָּ ?  מָּ



ים רִׁ ְראֹות ְדבָּ ֶשה לָּנּו לִׁ ַתי קָּ ?  מָּ

חֹוק ְמאֹוד ְמאֹוד רָּ



ים רִׁ ְראֹות ְדבָּ ֶשה לָּנּו לִׁ ַתי קָּ ?  מָּ

חֹוק ְמאֹוד ְמאֹוד רָּ



ים רִׁ ְראֹות ְדבָּ ֶשה לָּנּו לִׁ ַתי קָּ ?  מָּ

ן טָּ ְמאֹוד ְמאֹוד קָּ



ְראֹות טֹוב יַֻׁתר ים לָּנּו לִׁ ים ֶשעֹוְזרִׁ ירִׁ ַמְכשִׁ



ים ְלנָּסֹות  נִׁ ית -מּוְזמָּ ַפתַמְגֶדֶלת ְזכּוכִׁ טִׁ ַמיִׁםמִׁ

?ָמה ָצִריְך

חּוט ַתִיל ָבֹאֶרְך ֶׁשל ִעָפרֹון•

ִעָפרֹון•

כֹוס ַמִים•

ִעתֹוןְנָיר •



ים ְלנָּסֹות  נִׁ ית ַמְגֶדֶלת -מּוְזמָּ ַפתְזכּוכִׁ טִׁ ַמיִׁםמִׁ

ֶצה  . 1 ה ַבקָּ אָּ ים לּולָּ יֹוְצרִׁ
יב   ל ְסבִׁ ד ֶשל ַהַתיִׁ ֶאחָּ הָּ

רֹון פָּ עִׁ הָּ

ים ֶאת . 2 יאִׁ רֹוןמֹוצִׁ פָּ עִׁ ה  הָּ אָּ תֹוְך ַהלּולָּ מִׁ
ה .ֶשנֹוְצרָּ

ם ה ְבתֹוְך כֹוס ַמיִׁ אָּ ים ֶאת ַהלּולָּ .טֹוְבלִׁ
ים ימִׁ ירּות, ְמרִׁ ְזהִׁ ל  , בִׁ ת לּוְלַאת ַהַתיִׁ אֵׂ
ַהַּמיִׁם .מֵׂ

סֹות   ְדפָּ יֹות ַהּמֻׁ אֹותִׁ ים ֶאת הָּ קֹוְראִׁ
תֹון  עִׁ ַפתמבעד בָּ ם ְלטִׁ ַהַּמיִׁ

ם ה ְבלּוְלַאת ַהַּמיִׁ .ַהְכלּואָּ



ים ְלנָּסֹות  נִׁ ית ַמְגֶדֶלת -מּוְזמָּ ַפתְזכּוכִׁ טִׁ ַמיִׁםמִׁ

ה רָּ יְך ֶזה קָּ ַפת?אֵׂ ּה טִׁ ה ְקּמּורָּ שָּ ְפֹעל ַכֲעדָּ ם ְיכֹולָּה לִׁ –ַמיִׁ
ּה ית= ְקּמּורָּ .  ַכדּורִׁ



ים יםְמַסְימִׁ ּוְמַסְכמִׁ

ה לַָּמְדנּו ַהיֹום ?מָּ

יָּהחּוש • ְראִׁ ר הָּ ע עֹוזֵׂ ידָּ ְקֹלט מֵׂ ים לִׁ י ַחיִׁ הלָּנּו ּוְלַבֲעלֵׂ יבָּ ַהְסבִׁ מֵׂ

ינּו• אִׁ ַתְבנּו... רָּ ַיְרנּו... כָּ ַחְקנּו .. צִׁ לּושִׁ ְגֶדֶלת ַוֲאפִׁ ם יַָּצְרנּו מִׁ ַּמיִׁ מִׁ



ים ְלַתְרּגֵׂל יכִׁ ַמְמשִׁ

ר  ילֹות -ֹאוֶפק ֲאתָּ ה"ְפעִׁ יםמָּ אןרֹואִׁ "?כָּ



ּפּוש–1ְשַלב   בגוגלחִּ

אופק



ר  –2ְשַלב  ֲאתָּ ה לָּ יסָּ ְכנִׁ



ר–3ְשַלב ֲאתָּ ְתַחְברּות לָּ הִׁ
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