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חלק א: פתיחה ופעילות 1
ניסוי עם חרוזי שמש מלווה בכרטיס חוקר

מיומנויות: מיומנויות חקר: תצפית, תוצאות, מסקנה.

פתיחה 
סיפור מקרה )יכול להיות בליווי תמונה/בובה( 

המורה תציג את אביב ובמהלך הסיפור הילדים יבינו את חשיבות השמש ואת נזקי השמש. 
הכירו את אביב, ילד מתוק שעולה לכיתה א'. 

אתם יודעים איזו עונה בשנה הכי אוהב אביב?  נכון, את האביב וגם את הקיץ.
ואתם יודעים למה?  )כדאי לשתף את התלמידים ולשמוע מהם למה הם אוהבים את האביב/הקיץ(...

אביב אוהב לאכול גלידה, וללכת לים, והכי אוהב כשהשמש זורחת וחם.
מי עוד אוהב את השמש?

  ,D כשהשמש זורחת יש אור, לא קר לנו, השמש מחממת אותנו.  השמש גם נותנת לנו אנרגיה וויטמין
וגם הצמחים יכולים לגדול בזכות אור השמש. ולכן השמש מאוד חשובה לנו. וגם לאביב שכל כך אוהב 

לשחק בחוץ כשהשמש זורחת.
אבל אמא לא מרשה לאביב לצאת בשעות החמות וגם מבקשת למרוח קרם הגנה. ואת הריח של קרם 

ההגנה אביב לא אוהב.
אמא הסבירה לאביב שאמנם השמש חשובה אבל היא עלולה להיות גם מסוכנת. כי השמש פולטת 

קרינה. שמעתם פעם שאומרים 'קרינת השמש'? 
אור הוא קרינת השמש שאותה אנו רואים בעיניים שלנו.

אבל לשמש יש עוד סוגים של קרינה, יש קרינה שנקראת קרינה על סגולה ) )UV, שאותה אנחנו לא 
רואים בעיניים. אבל היא יכולה לחדור לעור שלנו.  והקרינה הזו גורמת לכוויות, לקמטים ולהזדקנות 

העור. 
בתורה שלנו כתוב, שעלינו לשמור על הגוף היקר שנתן לנו השם, ולכן עלינו להיזהר מקרינה מסוכנת 

של שמש.

היום נהפוך לחוקרים צעירים אמנם לא נצליח לראות את הקרינה הזו אבל אנחנו נצליח לראות איך היא 
פועלת על חרוזי קסם. 

המורה מציגה את חרוזי הקסם וכרטיס חוקר.
כל ילד יקבל כרטיס חוקר וביחד נעשה תצפיות וניסויים שיעזרו לנו להיות חכמים בשמש!

פעילות 1 
התנסויות בעזרת חרוזי הקסם

ציוד דרוש:  
• חרוזי קסם

• 3-4 קופסאות שקופות שניתן להניח בתוכן את החרוזים )כדאי להניח בתחתית הקופסה נייר אטום 
כדי שקרני השמש לא יחדרו מתחת לקופסא(

• שניים או שלושה סוגים של קרם הגנה )למשל: תרסיס שקוף, תרסיס אטום, חברות שונות, רמות 
סינון שונות 30 או 50(

• משפי שמש
• טושים

• כרטיס חוקר
מומלץ למורה להתנסות בפעילות באופן אישי לפני העברת הפעילות בכיתה בכדי לוודא כי הפעילות ברורה.    
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שלבי הניסוי:

שלב א: הכרות עם חרוזי השמש במליאה 
< נקרב את החרוזים לחלון למשך חצי דקה ונראה את שינוי 

הצבע של החרוזים.         ֿ 
המורה מסבירה לתלמידים שאלו חרוזים מיוחדים שמשנים 

את הצבע שלהם כשיש קרינה של UV,  הקרינה המזיקה של 
השמש. החרוזים משתנים למספר צבעים, כל צבע מעיד על 

טווח אחר של הקרינה הזו. 
< נבדוק מה יקרה לחרוזים ששינו את הצבע במקום מוצל,   

נראה שהחרוזים חזרו לצבע הלבן.
< נצבע בכרטיס את שינוי הצבעים שהתקבל.    

שלב ב: איך תשפיע נוכחות קרם הגנה על צבע חרוזי השמש?
פעילות זו יש לבצע מחוץ למבנה, במקום שמגיעה אליו השמש.  

< מורחים קופסה אחת )לפחות( בקרם הגנה )איכות טובה – למשל: דר' פישר, מסנן 50(. יש למרוח 
היטב מכל הצדדים, מניחים על צלחת או מגש.  וקופסא נוספת נשארת ללא קרם הגנה )קבוצת ביקורת, 

מאפשרת השוואה בין התוצאות(. 
מומלץ לעשות מספר קופסאות עם קרם הגנה – ליצור השוואה בין איכות ההשפעה של קרם ההגנה. 

מסנן 15 לעומת 50,  ספריי שקוף של קרם הגנה.  מניחים כל קופסא ובה קרם הגנה מסוים, ונכתוב על 
הצלחת קרם הגנה X , Y, ללא קרם הגנה. וכו'.  

< נצא עם התלמידים לשמש ונתבונן. כדי לראות את התוצאות אפשר ליצור חריץ עם האצבע בקרם 
ההגנה שמרוח על הקופסה.

התוצאות מפתיעות, קרם הגנה מ'חברה פשוטה' אינו משפיע כלל/ משפיע במידה מועטה.   לעומת זאת, 
קרם הגנה איכותי צבע החרוזים נשאר לבן. 

שלב ג: )עדיין מחוץ לכיתה( 
< מכסים את הקופסה שלא מרוחה בקרם הגנה במשקפי שמש ונתבונן, מה קורה לצבע החרוזים? האם 

חזר להיות לבן?   
 UVבודקים את ההשפעה של משקפי שמש נוספים, משקפי ילדים וכד' האם גם הם מסננים את קרני ה >

של השמש? 

סיכום הפעילות: חוזרים לכיתה ומסכמים את ההתנסויות 
במלל. ובכרטיס החוקר הצעיר.

- מי רוצה לשתף אותנו מה למדנו מהפעילות? 
מסקנה: ראינו שקרם הגנה ומשקפי שמש הם אמצעים שעוזרים 

 .UV לסנן את הקרינה המזיקה של השמש
כמו שהם מנעו את מעבר קרני הUV לחרוז, כך הם מונעים את 
מעבר הקרינה לעור שלנו. לכן חשוב שנקפיד להשתמש בהם.

< בכרטיס החוקר,  צובעים את החרוזים בהתאמה לפעילות. 
מספרים לתלמידים שבחלק האחרון של הפעילות היום תהיה 

יצירה עם חרוזי השמש שיקחו איתם הביתה ותסייע להם 
להיות 'חכמים בשמש'.

צבע החרוזים 
במקום מוצל

צבע החרוזים 
בנוכחות קרם הגנה

צבע החרוזים 
מבעד למשקפי שמש

באיזה צבע 
החרוזים?

באיזה צבע 
החרוזים 
בשמש?

כרטיס 
חוקר
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חלק ב: פעילות מדעית אוריינית 
כללי בטיחות חכם בשמש.

כללי 
הגנה

בפעילות שעשינו כ'חוקרים צעירים' ראינו שחשוב להשתמש במקדם הגנה לשמירה על בריאות העור.
ומשקפי שמש חשובים לשמירה על בריאות העיניים.

ישנם שבעה כללים שחשוב שנקפיד עליהם בחודשי האביב 
)כשחם( והקיץ בארץ ישראל.

כדי לזכור אותם יש לנו סימן 'חכם בשמש' – בכל אות 
מתחילה מילה של כלל שחשוב להקפיד עליו, 

ולהיות 'חכם בשמש'. 
< מצורפת מצגת מלווה של הכללים.

מציגים לתלמידים תמונה עם המושג "חכם בשמש" והילדים 
מזהים את האות הפותחת. ואחר כך תמונה ומלל קצר של 

הסבר המושג. 

מרכז למידה ויצירה
• צביעה של האותיות חכם בשמש

• אותיות מבלבלות • מנייה • חרוזים 

עבודה בקבוצות: בכל קבוצה פעילות שונה. 
המורה מסבירה מה עושים בכל קבוצה, ואחר כך הילדים עובדים בקבוצות, 
וכשמסיימים עוברים לקבוצה אחרת )על פי סימן מהמורה או באופן חופשי(.

מומלץ להכין לכל פעילות שלט )דף מקופל כמו אוהל( שיכלול את שם 
הקבוצה ומיומנות עיקרית.

1. זיהוי וצביעת אותיות חכם בשמש.
דף ובו  אותיות שונות – בכתב מיתאר.  

א, ג, ח, ל, ש, מ, י, ע, ם, ב, ש, ז, ט, ס וכד'.   
המשימה: צבעו את האותיות "חכם בשמש".

2. אותיות מבלבלות.
מצאו מהי האות המתאימה והקיפו בעיגול.

3. מנייה - כמה צלילים במילה? 
ציוד דרוש: דבקיות עגולות.

פרקו את המילים לצלילים בעזרת 
האצבעות )ח-כ-ם( 

הדביקו דבקיות או צבעו את העיגולים לפי 
מספר הצלילים ששמעתם במילה.
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4.  חרוזים - משחק התאמה
ציוד דרוש: להדפיס ולניילן את הכרטיסים. 

כובע  -  שבע 
שעון – ארון 

מים - גרביים  
סככה - מסכה

משקפיים – מגפיים
שמש - מישמש

5. פעילות יצירה )לבחירה או בשתי תחנות יצירה(
אפשרות א:  צמיד מחרוזי שמש.

ציוד דרוש: חוט גומי דק, חרוזי שמש, חרוזים צבעוניים רגילים.   
הילדים מכינים צמיד מחרוזים ומחרוזי שמש.  מומלץ להכין שקיות ובה כ 8-12 חרוזי שמש, והתלמיד יוצר 

צמיד המשלב חרוזים וחרוזי שמש.

אפשרות ב: מחזיק מפתחות משקף 'חכם בשמש'.
ציוד דרוש: מנקה מקטרות או חוט עבה, מחזיק מפתחות.  

התלמידים צובעים את המחזיק 'אני חכם בשמש' ומשחילים את חרוזי השמש 
לתוך מנקה המקטרות, משחילים בחור שבמחזיק המפתחות ומחברים 

את קצוות מנקה המקטרת כך שהחרוזים לא יפלו.

ציוד נדרש למפגש רביעי:
• חרוזי שמש

• קופסאות שקופות
• משקפי שמש, קרמים להגנה מסוגים שונים

• כרטיסי חוקר )להדפיס(
• צבעים

• דפי עבודה לתחנות העבודה
• חומרי יצירה כמפורט בפעילות 5


