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  גרמי השמים ומזג האוויר. 2

הסיבה . ובתופעת מזג האוויר) הירח וכדור הארץ, בעיקר בשמש(נושא זה עוסק בגרמי השמים 

סיבוב כדור הארץ סביב צירו וכן בין קיים קשר בין שיחד הוא ב של שני הנושאים לשילובם

מקורו של ההבדל , למשל.  לבין תופעות מזג האוויר,מיקומם היחסי של השמש וכדור הארץ

היווצרות החורף והקיץ קשורים . בטמפרטורות ביום ובלילה טמון בסיבוב כדור הארץ סביב צירו

  . במיקום אזורים שונים על פני כדור הארץ ביחס לשמש

נושאי המדע להיכרותו עם   טובה מוצאנקודתמהווה  הילד ו שלסביבת, כפי שנכתב במבוא

על אף היותם , השמש והכוכבים, הירח. כדור הארץ הוא כוכב הלכת עליו אנו חיים. והטכנולוגיה

ואת הירח , הם רואים את השמש ביום :מהווים חלק מעולמם של הילדים, רחוקים פיסית

   .יום-מזג האוויר משפיע על אופן התנהלותם בחיי היום . והכוכבים בלילה

  

הסיבה . ובתופעת מזג האוויר) הירח וכדור הארץ, בעיקר בשמש(נושא זה עוסק בגרמי השמים 

קיים קשר בין מיקומם היחסי של השמש וכדור הארץ לבין לכפיפתם של שני הנושאים יחד הוא ש

טמפרטורות ביום ובלילה טמון בסיבוב כדור מקורו של ההבדל ב, למשל. תופעות מזג האוויר

היווצרות החורף והקיץ קשורים במיקום אזורים שונים על פני כדור הארץ . הארץ סביב צירו

  . ביחס לשמש

נושאי המדע להיכרותו עם   טובהמוצא נקודתמהווה  הילד ו שלסביבת, כפי שנכתב במבוא

על אף היותם , השמש והכוכבים, הירח. ייםכדור הארץ הוא כוכב הלכת עליו אנו ח. והטכנולוגיה

ואת הירח , הם רואים את השמש ביום :מהווים חלק מעולמם של הילדים, רחוקים פיסית

   .יום-מזג האוויר משפיע על אופן התנהלותם בחיי היום.  והכוכבים בלילה
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  )רקע לגננת (על גרמי השמים

במערכת השמש ) Planet( לכת י כוכב3אחד מתוך שמונהא הוא "כדה. המקום שאנו חיים על פניו הוא כדור הארץ
. ) נגה–חוץ מכוכב לכת אחד  ( ירחים מקיפים כוכבי הלכת את בנוסף . הוא השלישי בסדר מרחקו מן השמש. שלנו

   The solar system.(4(הירחים והשמש  מהווים ביחד את מערכת השמש , כוכבי הלכת
  

,  קילומטרים בקירוב1,300,000קוטר השמש הוא (הרבה מכדור הארץ  גדול בהוא.  היא גוף ענק מימדיםהשמש
באמצעות תהליכים , היא מפיקה את אורה בעצמה).  קילומטרים בקירוב13,000 –לעומת קוטר כדור הארץ 

, כל הגופים במערכת השמש.  מעלות צלזיוס בקירוב6,000-הטמפרטורה שעל פניה מגיעה ל. גרעיניים פנימיים
הם נראים רק משום . כוכבי הלכת אינם מקורות אור, כלומר. אינם מפיקים אור משל עצמם, מהלמעט השמש עצ

השונים נראים לנו עקב החזרת אור ) Moon phases(גם מופעי הירח . שהם מחזירים את אור השמש הפוגע בהם
  .השמש מאזורים שונים של הירח במהלך הקפתו את כדור הארץ

  
חוק הכבידה ( הם נשארים בקרבתה עקב כוח המשיכה הקיים ביניהם . מקיפים את השמשכוכבי הלכת
בנוסף . למרות כוח המשיכה, הקפת כוכבי הלכת סביב השמש מונעת את הגעתם אל השמש עצמה). האוניברסלי

סיבוב כדור הארץ סביב עצמו הוא שגורם להיווצרותם של היום . כוכבי הלכת מסתובבים סביב עצמם, לכך
באזורים המצויים בצד .  המופנים אל השמש שורר יום משום שמגיע אליהם אור מן השמשבאזורים. והלילה

  .  שורר לילה משום שאור אינו מגיע אליהם, לאזורים המוארים, הנגדי
  

 , אחד ירח לכדור הארץ יש , למשל. רק לחלק מכוכבי הלכת קיימים ירחים.  הם גופים המקיפים כוכבי לכתירחים
  .  ירחים2ולמאדים  ירחים 63לצדק יש 

  
פי מחזוריות -ביהדות ובאסלם אורך החודש נקבע על, למשל. השמש והירח השפיעו במידה ניכרת על תרבותנו

השנה האזרחית . א"מחזוריות מופעי הירח היא פועל יוצא של משך ההקפה של הירח סביב כדה. מופעי הירח
 הזמן - יממות בקירוב365אורך השנה הוא . משנקבעת על פי משך ההקפה של כדור הארץ סביב הש) הנוצרית(

גם מועדים וחגים שונים נקבעים על פי מיקומו של כדור הארץ ביחס לשמש או . שנמשכת הקפה אחת סביב השמש
  .  על פי מיקומו של הירח במסלולו סביב כדור הארץ

הטלסקופ מאפשר . תבין האמצעים ניתן למנות את הטלסקופ והחללי. האדם חוקר את החלל באמצעים שונים
החל מאמצע . ובאופן כזה לבחון את פרטיהם, כאילו הם קרובים יותר, לראות את העצמים המצויים בחלל בהגדלה

חללית מאפשרת לבחון את . לחלל, היוצאות מחוץ לכדור הארץ, המאה העשרים  עושה האדם שימוש בחלליות
סקופים המצויים ובכך להוסיף לנו מידע שטל, חיהם ועודלנחות על פני כוכבי לכת אחרים ויר, כדור הארץ מן החלל

חללית הנושאת עליה אנשים . חלק מן החלליות נושאות עליהן אנשים.  אינם מסוגלים לתתעל פני כדור הארץ
  . חללית שאינה נושאת עליה אנשים קרויה בשם חללית בלתי מאוישת, לעומת זאת. נקראת חללית מאוישת

 –התנאים הסביבתיים בו מתאימים לקיומם של חיים . א"פני כדה-קיימים חיים רק עלעל פי הידוע לנו עד כה 
  . תנאים כאלה, ככול הידוע, בכוכבי הלכת האחרים אין. טווח טמפרטורות מתאים ועוד, חמצן, מים

  
ים היא לאוסף כלל המאפיינים של מצב האטמוספרה במקום ובזמן נתונ" מזג האוויר"הכוונה במונח   .מזג אויר

. אביב וקיץ, חורף, מזג האוויר משתנה בהתאם לעונות השנה שאותם אנו נוהגים לחלק לסתיו. קרקעבסמוך לפני ה
ישנם .  לחות ועוצמת הרוחות,עוצמת האור, מספר שעות האור,  במגוון משתנים כגון טמפרטורהזו מזו הן נבדלות 

  ). ו-שמות יג ה" ('חג לה...שבעת ימים תאכל מצות...בחודש האביב"פי עונות השנה כמו -מועדים שנקבעו על
  

 ההקפה שלו סביב השמש גורם לשינויים באורך היום והלילה וכן בעונות השנה במסלולנטייתו של ציר כדור הארץ 
שהרי כאשר אצלנו קיץ , שמש לכדור הארץ קובע את עונות השנההבין חשוב לזכור שלא המרחק  השונות 

  .אלא זוית הנטיה של כדור הארץ כלפי השמש, באוסטרליה חורף
  

  

  

                                                 
 שונתה 2006ם בפראג באוגוסט בכינוס אסטרונומי שהתקיי. עד כה הוזכרו בספרות המדעית תשעה כוכבי לכת   3

בעקבות שינוי זה פלוטו איננו מתאים עוד להגדרה והוא הוצא מרשימת ככובי . ההגדרה הקובעת מהו  כוכב לכת
  .. הלכת

 . בנוסף על כוכבי הלכת וירחיהם קיימים במערכת השמש גם גופים נוספים כגון שביטים ואסטרואידים 4
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  גרמי השמים 2.1  

  )רקע לגננת (רעיונות מרכזיים

הכוכבים , השמש, כמו הירח, החלל הוא המרחב בו מצויים כדור הארץ וגופים אחרים •

  ).שמש היא כוכב וכדור הארץ הוא כוכב לכתה (וכוכבי הלכת) שמשות(

 כמו גם גופים ,כדור הארץ  והירחים. השמש מייצרת אור ולכן היא מהווה מקור אור •

 . אינם מייצרים אור ולכן הם אינם מקורות אור, מלבד השמש, אחרים במערכת השמש

 .הירח וכוכבי הלכת האחרים הם כדוריים, השמש, כדור הארץ •

 . בעלי החיים והצמחים, חיים בני האדם 5שעל פניוום כדור הארץ הוא המק •

הגורם (סיבוב עצמי  : כגון, בכדור הארץ ובחלל מתקיימות תופעות מחזוריות שונות •

כדור הארץ נע סביב (הקפה סביב גרם שמים אחר , )תופעת היום והלילה בכדור הארץל

 .ומופעי הירח)  השמש וסביב עצמו

לירח מופעים שונים המשתנים . הירח הנראה לעינינומופע הירח הוא החלק המואר של  •

 . תופעת מופעי הירח היא מחזורית. לאורך ימי החודש

 . השמש המאירה על גופים אטומים יוצרת צל •

 . האדם משתמש בחלליות כדי להגיע למקומות שונים בחלל ולחקור אותם •

  .על האדם מוטלת האחריות לשמירה על איכות הסביבה על פני כדור הארץ •

  

  
  פירוט המטרות

  

  שמש כמקור אור , מופעי הירח: עניין בהם  ויגלו הקשורות בירח ובשמשתופעות יכירו הילדים 

  ששמש היא מקור אור דעו י

   ודרכים להתמודד עמןיכירו את הסכנות בחשיפה לאור השמש

  מעבר אור שהצל נוצר עקב חסימת ידעו 

   ידיהם -ברי והמוסלמי נקבעים על וכי החודש הע6 בזמןידעו שמופעי הירח משתנים

                                                 
  . פניו-היא שהחיים מתקיימים בתוך כדור הארץ ולא על תפיסה מוטעית נפוצה בקרב ילדים  5
, עם זאת. מדובר בתופעה מדעית, כלומר.  הסבר תופעת מופעי הירח נעוץ בתנועת הירח וכדור הארץ יחסית לשמש 6

העיסוק בו בגן הילדים מתמקד בהיכרות עם התופעה ובקשר שבינו ובין לוח השנה העברי והמוסלמי שהעיסוק בו 
 .  ם הוא נרחבבגני הילדי
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  לפעולות יזומותדוגמאות להתנהגויות מצופות ו ן ופירוטמטרות
  

  שמש כמקור אור, מופעי הירח: עניין בהם תופעות הקשורות בירח ובשמש ויגלו יכירו הילדים 
  

 לקידום  על ידי הגננתפעולות יזומות  .להתנהגויות מצופותדוגמאות   התנהגויות מצופות
  ים להשגת המטרות הילד

ידעו ששמש היא 
   טבעימקור אור 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

יכירו את הסכנות 
  בחשיפה לאור השמש

  דרכים להתמודד עמןו
  
  
  
  
  
  
  

שהצל נוצר עקב ידעו 
  מעבר אור חסימת 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   –הילדים 

מסבירים שביום יש אור כי  -
 . השמש מופיעה בשמים

 אור מבחינים בין מקורות -
מזהים מלאכותיים וטבעיים ו

עצמים נוספים שמהווים מקור 
  אור

  
  

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 
 מחשיפה לאור השמש נמנעים -

, : בעיקר בקיץ ובשעות החמות
 מריחת הגוף בקרם 

 .הימצאות בצל/שיזוף/הגנה
מחפשים מקומות מוצלים  -

 .בחצר כדי לשחק
  יוצרים מקומות מוצלים בחצר

  
  
  

 
מתארים את מיקומה של  -

בשמים בשעות שונות של השמש 
עוקבים אחרי תופעת הצל , היום

 )' וכדגוף הילדים, עץ של צל (
ומקשרים בין מקום השמש 

 לצורת הצל
משחקים ביצירת צללים   -

חוסמים אור השמש : בחצר
 .ליצירת צל

יוצרים צללים באמצעות  -
 . מקורות אחרים כגון פנס

מתארים איך נוצר הצל על ידי  -
 . גופים בחצר

ניסויים במטרה לבחון עורכים  -
את המשתנים הקובעים את 

 . גודל הצל
  
  
-  
-   

  –הגננת יכולה ליזום 
, למשל (שיחה על חשיבות אור השמש -

 מה היה קורה אילו לא הייתה שמש
  )?'לבני האדם וכו, לצמחים

היותם של -בדיקה לגבי היותם או אי -
ובדיקת " מקורות אור"עצמים 

האם עיפרון הוא : לדוגמה(ההשערה 
מקור "האם פנס הוא ? קור אורמ"

 )'וכד? "אור
כמקור (התנסות עם גלובוס ופנס  -

כדי ) אור המדמה את השמש
להמחיש  את העובדה שהשמש 

מאירה על חלקים שונים של כדור 
 . בזמנים שונים, הארץ

הבהיר ניתן לתוך כדי ההמחשה 
זו כי שכדור הארץ נע על צירו ו

 .הסיבה להיווצרות היום והלילה
עודד את הילדים אפשר ל

המחיש בתנועה את סיבוב ל
  .א ותנועתו סביב השמש"כדה

  

שהייה בצל בעיקר השיחה על חשיבות  -
, )הגנה מפני קרינה(בשעות הצהריים 

  .  )מניעת התייבשות או מכת חום
  
  
  
  
  
  

 
מעקבים אחרי השתנות אורך הצל   -

 צל הנוצר –כגון (במהלך שעות היום 
 אותו תקעו באדמה על ידי מקל

, בנייניםה, גוף הילד, סביבת הגןב
 ).העצים

  

משחקי צל תוך כדי טיול או בפעילות  -
 .יזומה בחצר

משחקים  של יצירת צל עקב חסימת  -
כגון פיסת (אור  השמש על ידי גוף 

  צעצוע, קרטון
יצירת  דמויות על ידי הטלת צילן על  -

לאור השמש או בחדר ,  בחצר–הקיר 
 .פנס לאור או,הגן

 בניית שעון צל -
שיחה על צלליות בלילה הנוצרים   -

באמצעות מקורות אור מלאכותיים 
  . כגון פנסי רחוב

  

  .משחק בתיאטרון צלליות -
דיון והעלאת השערות ביחס לגורמים  -

המשפיעים על גודל הצל ובדיקתן 
 ההשערות
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התנסות במגע בחפצים שנמצאים  -

בשמש ובחפצים שנמצאים בצל 
  . הטמפרטורהת תחושת אוהשוו

:  והשוואתןת טמפרטורותמדיד -
, חשוף לשמשהבחצר במקום 

בתוך  ו)מתחת לעץ(בצל בחצר 
   . הגן הממוזג

ידעו שמופעי הירח 
 בזמן וכי משתנים

החודש העברי 
והמוסלמי נקבעים 

  ידיהם  -על
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 עוקבים אחרי מופעי הירח -
כגון (מתארים באופנים שונים  -

את ) צילום, ציור, שיחה
 במהלך השתנות מופעי הירח

  .  החודש

מגלים את הירח בימים בהם  -
 .ניתן לראותו

מזהים את החלק של החודש על  -
עכשיו (פי מופעי הירח 

סוף החודש כי /התחלה/אמצע
 ....)הירח 

  

, מעקב מתועד אחרי מופעי הירח -
  .)אפשר לצלם (בסיוע ההורים

זיהוי מיקומנו בחודש העברי או  -
 .המוסלמי

 .יזיהוי ראש חודש עברי או מוסלמ -
 .מעקב אחרי ירח מלא בחגי ישראל -
התבוננות על הירח באמצעות  -

אפשר לבקש . טלסקופ/ משקפת
מהילדים לתאר בציור את מה שראו 

ולהעלות השערות ביחס לשאלה כיצד 
אפשר לאסוף מידע ? נראים פני הירח

על כך  ולחפש תשובות על סמך 
 .המידע

אם הנושא עולה אפשר להתייחס  -
ו מקור אור אלא לעובדה כי הירח איננ

 . הוא מחזיר את אור השמש
  
  
, בסרטים, תמונותקריאה או צפייה ב -

, שעוסקים בכדור הארץ, 'בספרים וכו
 .הירח והשמש

 
  

  

  פעילויות חקרדוגמאות ל

 לדעת כי גודל הצל מתחת לעץ ים נוכחהילדיםצל " שוחיפ"בעקבות  ?הצלהשתנות 

, וקר היה גדול יותר ובכיוון מסויםבעוד שבב. משתנה) או אף של סככה בחצר(מסוים 

 להעלות,   של השתנות הצל לחקור את התופעהאפשר. בצהרי היום הצל קטן יותר

מיקום  (שעות היוםהתאם ל מתועד לגילוי אורך הצל בולערוך מעקבהשערות 

  . )השמש

מהם הגורמים המשפיעים על גודל צללית   - מדוע השתנה גודל הצללחקור  אפשר 

   . ההשערות איך נוכל לבדוק את נותרעיולות  ולנעשל חפץ

באנלוגיה ( פנס מלאכותית של  אפשר להציע לילדים לערוך ניסוי באמצעות תאורה 

ונות ליצירת צל גדול  מהילדים רעייםבקשמ.  ומסך) קיסם,למשל (גוף אטום, )לשמש

מה ניתן לעשות כדי לשנות את גודל הצללית של הקיסם , שואלים. או קטן

ניתן גם לשנות ). לקרב את המסך/להרחיק, לקרב את הקיסם ממקור האור/קלהרחי(

ולבחון כיצד אורך הצל ומיקומו ,  מעל ומהצדדים-את מיקום המנורה ביחס לקיסם 

אורך הצל כאשר המנורה . ניתן גם לערוך מדידות. משתנה כתלות במיקום המנורה

 . 'וכו, אורך הצל כאשר המנורה בצד, מעל
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בעקבות דיון על מופעי הירח הגננת יכולה לבקש מהילדים לצפות בירח  :מופעי הירח .1

באמצע התקופה ניתן .   או לצלמולצייר אותו,)למשל אחת לשלושה ימים(אחת לתקופה 

לאחר ). העלאת השערה( ימים 3לבקש מהילדים לצייר כיצד לדעתם הוא יראה כעבור עוד 

 בעקבות התצפיות ניתן.  פרים בנושאהתנסות זו ניתן להראות תמונות מהאינטרנט או מס

 .  להסיק כי התופעה הינה מחזורית
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   מזג אויר . 2.2

  

  
  )רקע לגננת(רעיונות מרכזיים 

 .עונות השנה הן תופעה מחזורית •

, עוצמת הרוחות, אורך היום, רטורהטמפ: ניתן לאפיין את עונות השנה לפי משתנים כגון •

  . והלחות

למשל על סוג הצמחים וכמותם או על בעלי החיים . העונות השנה משפיעות על הסביב •

 ). משקעים, עוצמת אור, עקב השתנות התנאים הסביבתיים כגון טמפרטורה(

 .עונות השנה משפיעות על אורח חיינו •

ומושפע ממנו ) זיהום אווירשימוש בטכנולוגיה שגורמת לכגון (האדם משפיע על הטבע  •

   . ) השפעות מזג אוויר–כגון (

  

  

  
  וט המטרותפיר

  
   - הילדים

  יכירו תופעות שונות הקשורות במזג האוויר  .1

משקעים מסוגים , כגון טמפרטורות משתנותיזהו ויתארו  תופעות מזג האוויר 

  עננים מסוגים שונים, רוחות בעוצמות שונות,  ובכמויות שונותשונים

בין יום /במהלך היוםאויר יזהו ויתארו שינויים  הקשורים לתופעות מזג 

  .בין עונות שונות/ליום

  יקשרו בין שינויים במזג האוויר לבין שינויים החלים בסביבה .2

  יר על הסביבהיזהו את ההשפעה של המאפיינים השונים הקשורים למזג האוו

  

   לפעולות יזומותדוגמאות התנהגויות מצופות ול ופירוטן מטרות
 

  הילדים יכירו תופעות הקשורות במזג האוויר . 1
 לקידום  על ידי הגננתפעולות יזומות  .להתנהגויות מצופותדוגמאות    מצופותהתנהגויות

  הילדים להשגת המטרות 
  

יזהו ויתארו  תופעות 
 כגון ,מזג האוויר

טמפרטורות 
 משקעים, משתנות

בכמויות שונות 
, מסוגים שוניםו

רוחות בעוצמות 
עננים , שונות

  מסוגים שונים
  
  
  
  

  –הילדים 
משתמשים בחושים כדי לקבל  -

חוש הראיה (תמונה על מזג האוויר 
,  תיאור עננים מסוגים שונים–

 -חוש המגע, תיאור משקעים ועוד
חוש השמיעה . רטיבות', טמפ, רוח

 ). גשם וכדומה,  רוח–
 
 .תופעות מזג  האווירמשוחחים על  -
 
 
  
  

 

  –הגננת יכולה ליזום ולעודד 
סיורים קצרים בתיווך הגננת  -

להתרשמות מתופעות מזג האוויר 
  ).תוך עידוד לשימוש במגוון חושים(

 
מעקב אחרי מזג אוויר ותיעודו  -

הסביבה תכלול כלי מדידה כגון מד (
מד גשם וכלי תיעוד , טמפרטורה

לוח מזג  , כלי כתיבה, מצלמות: כגון
כרטיסיות עם סמלי מזג ,וירא

 ).אוויר
 
תיעוד ותיאור  יומיומי  , מעקב  -

 .ושיטתי  אחרי תופעות מזג האוויר
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יזהו ויתארו את 
  הקשורים שינויים

 האוויר לתופעות מזג
בין יום /במהלך היום

בין עונות /ליום
  . שונות

עוקבים אחר משתנים שונים  -
הקשורים למזג האוויר כגון 

סוגי משקעים ועוצמת , טמפרטורה
 הרוח

מודדים משתנים שונים הקשורים  -
כגון טמפרטורה (למזג האוויר 

 גשם  אובאמצעות מד טמפרטורה
 ). גשם-באמצעות מד

מציינים על לוח מזג האוויר את  -
, ותרוח: המשתנים השונים

  משקעים וטמפרטורות 

מתעדים משתנים שונים הקשורים  -
למזג האוויר בצורות שונות כגון 

 סימול, צילום, ציור
דנים בשינויים הקשורים לתופעות  -

  . מזג האוויר בין היום והלילה
מתארים את , צופים בעננים -

העננים שהם רואים ואת השינויים 
 החלים בהם

מזהים עננים מורידי גשם ועננים  -
 .ינם מורידי גשםשא

  

  

 למדידת משתנים מכשיריםבניית  -
 רוח מהירות ה,גשםכמות הכגון 

 .)שבשבת(
  

  

  הילדים יקשרו בין שינויים במזג האוויר לבין שינויים החלים בסביבה .2
יזהו את ההשפעה 

נים של המאפיי
השונים הקשורים 

למזג האוויר על 
  הסביבה 

 -הילדים 
מזג ות בהקשורמזהים תופעות  -

רטיבות הקרקע בעקבות  - אוויר
עלי חיים כמו בהופעת / גשם

, עצים מכופפים ברוח/ חלזונות
 . או חום וכדומה  תחושת קור

שואלים שאלות ומעלים השערות  -
בקשר לתופעות כמו התנהגות בעלי 

אי מזג אויר צמחים בתנ/חיים
 . שונים

קושרים התנהגויות של בעלי  -
אדם ובין תופעות /צמחים/חיים

 בעלי חיים/אנשים: מזג האוויר
 . מסתתרים תחת מחסה בגשם

בני אדם , עלים נושרים בשלכת
לובשים מעילים בחורף והולכים 

ניתן לדון .  ועודם מטריהע
בתכונות החומרים מהם עשויים 

 אפשר גם. מעילים או מטריות
 .  לבנות מטריה

 
שואלים שאלות הנוגעות לתחזית  -

 . מזג האוויר
מתכננים את התנהגותם  לאור  -

צפייה בתחזית מזג האוויר או 
 .האזנה לה  ובתיווך הגננת

  

  –הגננת יכולה ליזום  ולעודד 
התעדכנות במזג האוויר  -

 ).  עיתון, טלוויזיה, אינטרנט(
, צמחים, מעקב  אחרי קרקע -

 השמיים מראה, בעלי חיים
עננים בתנאי מזג אויר הו

 ם ותיעודםתיאור, שונים
, כגון ציור(באמצעים שונים 
  ).צילום או הקלטה

בעקבות אופן התנהגות דיון על  -
צפייה בתחזית או שמיעת 

כגון התאמת (תחזית ברדיו 
יציאה קבלת החלטה על , לבוש

  )לטיול

בדיקת כיוון הרוח  המשתנה  -
מיום ליום תוך הסתייעות 

ת ניילון או בלון מנופח בשקי
הילדים יבחרו נקודות ייחוס (

שעל פיהן יקבעו ויתעדו את 
 ).הכיוון

מדידת . מדידת כמות משקעים -
טמפרטורה יומית ובשעות 

 . שונות במהלך היום
  

 

  
  
  
  
  
  

  ת חקריולויפעדוגמה ל
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מיום משעה לשעה או האם כיוון הרוח משתנה  יכולים לבדוק ילדים: בדיקת כיוון הרוח -

אפשר להציע . בעקבות השערת ההשערות אפשר לבקש את הילדים דרכים לבדיקתן. יוםל

הילדים יבחרו נקודות ייחוס  .) או אחרבלון מנופח,שקית ניילון( רוח-להם להסתייע במד 

 .התוצאותויתעדו את הכיוון שעל פיהן יקבע 

 .קשור למזג אויראפשר להמשיך את החקר ולבדוק האם כיוון הרוח  -

היא החמרה אדמת , כי בחורף, למשל, ידוע: חלחול מים בקרקעות מסוגים שוניםבדיקת  -

סוג הקרקע  (הנגב מאופיין בשיטפונות, כמו כן. בוצית בעוד שהחול על חוף הים איננו בוצי

בוץ ושלוליות בחצר  (שם התופעה נגלית לעין הילדיםגאם בעקבות ה.  ) לס–בנגב הוא 

לשער השערות ביחס מהם  לבקש ין אפשרי אצלם ענומעוררת) ואדמה לחה בארגז החול

הם להציע לגם אפשר ים יכולים להציע רעיונות לבדיקה ולד י.אותןלבדוק ותופעה ל

 הוא שליש מאורכו של  של הבקבוקהחלק העליון(בקבוקי משקה קל להשתמש ב

ר להדביק ניי, באמצעות  ניירות דבק, ניתן. חלק זה ניתן להפוך למעין משפך. הבקבוק

 אם יוצרים. להכניס את המשפך שנוצר לתוך הבקבוק, כעת. סינון לפיית הבקבוקים

 למשל באחד חול – להכניס סוגי קרקע שונים לכל אחד מהמתקנים אפשרמספר מתקנים 

יש לשפוך אותה כמות מים לכל אחד מהמתקנים ולתאר מה .  חמרהים ובאחר אדמת

    . להגיע לתחתיתניתן גם למדוד את הזמן שלוקח למים . רואים

  

  טכנולוגיה שילוב

. לבנות שבשבת אפשר  רוצים למדוד את מהירות הרוח ואת כיוונהכאשר: בניית שבשבת -

ניתן גם להתייחס למבנה . מציעים הצעות ואז בוחרים חומרים מתאימים הילדים

חלקיה ותפקידם ולשאול שאלות הנוגעות לחומרים שכדאי לבנות מהם את , השבשבת

ניתן לשאול שאלות שונות הנוגעות למשל למספר הזרועות של . סיבות לכךהשבשבת וה

  .  ועודממה כדאי לבנות את הציר, מידת הכיפוף שלהן, השבשבת

מי בניית כלי לאיסוף ל  נוצר צורך למדוד את כמות הגשםכאשר רוצים  :גשם- בניית מד -

ד גשם שיהיה נוח  דיון שבו הם יציעו הצעות כיצד לבנות מעורכים אפשר לערוך. הגשם

אפשר לדבר על חומרים הנחוצים לבניית מד הגשם או .  לקריאת הנתונים בו ועוד, להצבה

 לעומת גשם מבקבוק שתייה שקוף-אפשר לחשוב על בניית מד, למשל. חלקים ממנו

 .ועוד, פני בקבוק זכוכית-חיסרון של בבקבוק פלסטי על/היתרון. בקבוקים לא שקופים

-   
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