
מדינת ישראל
משרד החינוך

ִׁשעּור ַמָּדע וְֶטְכנֹולֹוְגיָה ְלִכָּתה 
ב

נֹוֵׂשא ַהִּׁשעּור: ְּבִלי ִׁשּנַיִם ִאי ֶאְפָׁשר
ִעם ַהּמֹוָרה: ָסִגי ַּבר



ָמה נְִלַמד ַהּיֹום?

ַמּדּוַע ַהִּׁשנַיִם ֲחׁשּובֹות ָלנּו?•
נְִקָרא ִקְטֵעי ֵמיָדע וְנִָבין אותם. •
נְַאְרֵּגן ֵמיָדע ַּבַּטְבָלה ּוְבַתְרִׁשים. •
נֲַערְֹך ַּתְצִּפיֹות. •
נְֱאסֹף ּתֹוָצאֹות ונִָסיק ַמְסָקנֹות.•



ָמה ְלָהִביא ַלִּׁשעּור?

טּוׁש ָׁשחֹורַמְרָאה 

ַּבְמָּבה

ִעיּתֹון

 ְּפרּוַסתַּתּפּוַחָּגַזרקובית ׁשֹוקֹוָלד
ֶלֶחם

ַּדף וְִעָּפרֹון 



ִלְפנֵי ֶׁשַּמְתִחיִלים, ִמְתַּאוְְרִרים ּוִמְתנֹוֲעִעים



ַמְתִחיִלים ְּבֵכיף 

ִהְתּבֹוְננּו ַּבְּתמּונֹות

ְּבֵאיֶזה אֶֹפן ַהִּׁשַּניִם ַמְׁשִּפיעֹות ַעל ַמְרָאה ַהָּפִנים?



ִׁשּנַיִם ַמְׁשִּפיעֹות ַעל ַמְרֶאה ַהָּפנִים

ְּפִעילּות 1 -  ַמְראה ַהָּפנִים

ּבֹואּו נְִתנֶַּסה

בחרו ְּתמּונָה ֶׁשל ְּדמּות ֵמהִעּתֹון•

ִהְׁשִחירּו ַלְּדמּות ֶאת ַהִּׁשּנַיִם•

ַהִאם ַמְרָאה ַהָּפנִים מוְׁשַּפע?•



ַמְתִחיִלים ְּבֵכיף - נְנֶַּסה ְּביַַחד

ִׁשּנַיִם ַמְׁשִּפיעֹות ַעל ַמְרֶאה ַהָּפנִים

ַהִאם ַמְרֶאה ַהָּפנִים ֻמְׁשָּפע ֵמַהִּׁשּנַיִם?

כן



ָמה ָלַמְדנּו?

 ַהִּׁשּנַיִם ַמְׁשִּפיעֹות ַעל ַמְרֶאה
ַהָּפנִים



ְּפִעילּות 2- ֵאילּו ַּתְפִקיִדים יֵׁש ַלִּׁשּנַיִם?

ִלְפִעילֹות : ַהָּבאה ָאנּו ְצִריִכים:
ְּפרּוַסת ֶלֶחם•
ַּתּפּוַח•
ֶגֶזר •
קובית ׁשֹוקֹוָלד•
ַּבְמָּבה•



ְמַׁשֲעִרים ַהִאם ֶאְפָׁשר ֶלֱאכֹל ְּבִלי ִׁשּנַיִם?
ׁשֹוקֹוָלד ֵּכן/ ֹלא

ֶּגֶזר       ֵּכן/ ֹלא

ַּתּפּוַח   ֵּכן/ ֹלא

ֶלֶחם    ֵּכן/ ֹלא

 ַּבְמָּבה ֵּכן/ ֹלא 

 ְמַׁשֲעִרים: ָמה ֲאַנְחנּו

  ?חֹוְׁשִבים ֶׁשִּיְקֶרה

 ַהִאם ַּתְצִליחּו ֶלֱאכֹל ֶאת

 ַהָּמזֹון ֶׁשִּלְפֵניֶכם ְלֹלא

?ֶעְזַרת ַהִּשַּניִם



ְמנִַּסים ֶלֱאכֹל ְּבִלי ִׁשּנַיִם
ַסְרֵטטּו ָטְבָלה•
נַּסּו ֶלֱאכֹל ְּבִלי ִׁשּנַיִם•
ארגנו ְּבַטְבָלה ֶאת הּתֹוָצאֹות:•

המזון ִהְצַלְחנּו/ ֹלא ִהְצַלְחנּו
ֶּגֶזר /

תּפּוַח /

במבה /

ֶלֶחם  /

ׁשֹוקֹוָלד /

  ֵאיְך ִהְרַּגְׁשֶּתם
?ַּבְּפִעילּות



ְמנִַּסים ֶלֱאכֹל ְּבִלי ִׁשּנַיִם
ַסְרֵטטּו ָטְבָלה•
נַּסּו ֶלֱאכֹל ְּבִלי ִׁשּנַיִם•
ארגנו ְּבַטְבָלה ֶאת הּתֹוָצאֹות:•

המזון ִהְצַלְחנּו/ ֹלא ִהְצַלְחנּו
ֶּגֶזר /

תּפּוַח /

במבה /

ֶלֶחם  /

ׁשֹוקֹוָלד /

  ֵאיְך ִהְרַּגְׁשֶּתם
?ַּבְּפִעילּות



מִסיִקים  ַמְסָקנֹות

ֵאיֶזה ַּתְפִקיד ָחׁשּוב יֵׁש ַלִּׁשַּניִם?

ִחּתּוְך, ִרּסּוק ּוְטִחיָנה ֶׁשל ַהָּמזֹון ַּכֲהָכָנה ִלְקִליָטתֹו ַּבּגּוף.



ִחיָדה

ֵאיֶזה ָמזֹון אֹוְכִלים ִּתינֹוקֹות ֶׁשֵאין ָלֶהם ִׁשַּניִם? •

איזה מכשיר ְמַרֵּסק, טֹוֵחן וְחֹוֵתְך ֶאת ַהָּמזֹון ִּבְמקֹום •

ַהִּׁשַּניִם?



ִחיָדה

ֵאיֶזה ָמזֹון אֹוְכִלים ִּתינֹוקֹות ֶׁשֵאין ָלֶהם ִׁשַּניִם? •

איזה מכשיר ְמַרֵּסק, טֹוֵחן וְחֹוֵתְך ֶאת ַהָּמזֹון ִּבְמקֹום •

ַהִּׁשַּניִם?



איך ִהְצַלְחנּו ֶלֱאכֹל ְּבִלי ִׁשּנַיִם?

בפה יש נֹוֵזל רֹוק- ֵמִכיל ברובו ַמיִם, אּוָלם הּוא ֵמִכיל ַּגם 
חָֹמִרים ַרִּבים ֲאֵחִרים ַהְּמַסּיְִעים ְּבִמְלָחָמה ְּבִזהּוִמים, ּוְבֵפרּוק 

ַהָּמזֹון.



 היַדְעֶּתם?

ַהיְַדְעֶּתם? ַּכָּמה רֹוק?



 היַדְעֶּתם?

ַהיְַדְעֶּתם? ַּכָּמה רֹוק?
ֶאְפָׁשר ְלַמֵּלא 2 

ַאְמַּבְטיֹות ַעם ַּכּמּות ָהרֹוק ֶׁשֲאַנְחנּו ְמיְַּצִרים וְַאף ּבֹוְלִעים בַָּּׁשָנה.



 היַדְעֶּתם?

ַהיְַדְעֶּתם? ַּכָּמה רֹוק?
ֶאְפָׁשר ְלַמֵּלא 2 

ַאְמַּבְטיֹות ַעם ַּכּמּות ָהרֹוק ֶׁשֲאַנְחנּו ְמיְַּצִרים וְַאף ּבֹוְלִעים בַָּּׁשָנה.



ְּפִעילּות 3- אּלּו עֹוד ַּתְפִקיִדים יֵׁש ַלִּׁשּנַיִם?

 ּבֹואּו נְנֶַּסה ְלַדֵּבר
ְּבִלי ִׁשּנַיִם

ֲאנִי רֹוָצה ַלֵּסֶפר ָלֶכם ִסּפּור:
....

ַהִאם ִהְצַלְחֶּתם ְלָהִבין אֹוִתי? ַמּדּוַע?



ַּתְפִקיֵדי ַהִּׁשַּניִם ִמְתַנִּסים ומסיקים ַמְסָקנֹות

 ּבֹואּו נְנֶַּסה ְלַדֵּבר
ְּבִלי ִׁשּנַיִם

ָנא ִאְמרּו ְּבקֹול ָרם ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ַהָּבִאים:

1. ְצִליל וְִזיו נְָסעּו ַלּיָם וְָצְללּו ִעם ְׁשנֹוְרֶקל.•

2. ִזיו יֹוֵדַע לחצרץ ַּבֲחצֹוְצָרה.•

3. ָצִריְך ְלַסּנֵן ֶאת ָהרֹוֶטב ִלְפנֵי ַהִּׁשּמּוׁש.•

ָּכֵעת, נסו לבטא ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ְלֹלא ִׁשַּניִם.

ֵאילּו אֹוִתּיֹות ָקֶׁשה ָלנּו לבטא ְּבִלי ִׁשּנַיִם?•

 האותיות ד, ז, נ, צ, ס, ש

מסקנה -ַהִּׁשַּניִם מאפשרות ָלנּו ְלַדֵּבר 
ָּברּור



ַּתְפִקיֵדי ַהִּׁשַּניִם ִמְתַנִּסים ומסיקים 
ַמְסָקנֹות

 ּבֹואּו נְנֶַּסה ְלַדֵּבר
ְּבִלי ִׁשּנַיִם

האֹוִתּיֹות שָקֶׁשה ָלנּו לֹוַמר ְּבִלי ִׁשּנַיִם :•

     ד, ז, נ, צ, ס, ש

ִהְרִּכיבּו ִמְׁשָּפט שיכלול את •

האותיות 

ִאְמרּו ְּבקֹול ַלִּמְׁשָּפָחה•

ַהִאם ֵהִבינּו ֶאְתֶכם?•



ְמַסְּכִמים ַּתְפִקיֵדי ִׁשַּניִם

ִקְראּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים וְִצּיְנּו נָכֹון/ ֹלא נָכֹון : 

א. ְּבִלי ִׁשנַיִם ֶאְפָׁשר ֶלֱאכֹל ָמזֹון ָקֶׁשה. ___________

 ב. ַהִּׁשנַיִם ְמפֹוְררֹות ֶאת ַהָּמזֹון. ___________ 

ג. בזכות ַהִּׁשנַיִם ַקל יֹוֵתר ִלְבֹלַע ֶאת ַהָּמזֹון. ___________ 

ד. ָקֶׁשה ְלַדֵּבר ִּבְגַלל ַהִּׁשנַיִם. ___________

ה. ֵאת ָּכל ָהאֹוִתּיֹות ַקל ְלַהִּגיד ְּבִלי ַהִּׁשנַיִם. ___________

ו. ַהִּׁשנַיִם ַמְׁשִּפיעֹות על ַמְרֶאה ַהָּפנִים. ___________

ֹלא נָכֹון

נָכֹון
נָכֹון

ֹלא נָכֹון

ֹלא נָכֹון
נָכֹון



ְמַסּיְִמים ּוְמַסְּכִמים- ַּתְפִקיד ַהִּׁשּנַיִם
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ַחּיֹות וְִחּיּוִכים
ַהִאם ַלִחָּלזֹון יֵׁש ִׁשּנַיִם?



ַחּיֹות וְִחּיּוִכים



ַחּיֹות וְִחּיּוִכים

כריש לבן



ַחּיֹות וְִחּיּוִכים

ִׁשנֵי ְּכִריִׁשים 
נְִׁשָטפֹות ֶאל ַהחֹוף

ֶלֶסת ִעם ִׁשּנַיִם - 
ֶׁשל ָּכִריׁש



ַחּיֹות וְִחּיּוִכים
כריש לוויתן



ְמִׂשיָמה ַלַּסְקָרִנים ְמַחְּפִׂשים ֵמיָדע נֹוָסף
ָמה ְמיָֻחד בשינים ֶׁשל ַהַחּיֹות ֶׁשִּלְפנֵיֶכם?

ַאְרַמִדילֹוּבֹוֶנהֻחְלָּדה



ַמְמִׁשיִכים ְלַתְרֵּגל

ִּכְתבּו, ַצּיְרּו ַּבַּמְחֶּבֶרת או ַהְמִחיזּו: ָמה ָהיָה קֹוֶרה ִאּלּו ֹלא ָהיּו ָלנּו ִׁשנַיִם?



ַמְמִׁשיִכים ְלַתְרֵּגל

 ֶקֶסם ֶׁשל ַמָּדע – "ַמִּכיִרים ֶאת ַהִּׁשּנַיִם" 



ְׁשַלב 1 – ִחּפּוׁש בגוגל

אופק



ְשַלב 2 – ְּכנִיָסה ָלֲאָתר 



ְשַלב 3 – ִהְתַחְּברּות ָלֲאָתר
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