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 מערך שיעור מים
 

נעמי שלו, אחר /מתחילים מסיפור על מחזור המים מעשה בטיפת מים - מחזור המים .1

, לילדים שמכניסים את זה למקפיא כך עושים ניסוי לוקחים מים, שמים בכוס ומראים

מוצאים את הכוס עם המים ורואים שהם קפאו, נותנים  אחרי שעתיים או יום למחרת

הקרח ושמים אותו בצלחת או קערה בטמפרטורת החדר שעה  לילדים לחוש את

 אחר כך באים להתבונן ורואים שהקרח הפך למים מכניסים את המים שעתיים

 לקומקום ומרתיחים ומראים לילדים את האדים.

למי עוזרים  ניהול שיחה בשביל מה אנחנו צריכים מים? -למה המים עוזרים לנו? .2

להשקות את העצים, את  ילדים והם יהיו אחראיםהמים? אחרי השיחה בחרי כמה 

 הירק, לדאוג שהילדים שותים וכו' גינת

שיחה עם הילדים  מהי שנת בצורת אייך חוסכים במים? ניהול - איך שומרים על המים .3

תחליטו את והילדים על משהו בגן  חשיבה איך אפשר לחסוך במים, אחרי השיחה

גרים את הברז בזמן שמסבנים את הידיים, סו) שאתם עושים על מנת לחסוך במים

 .(בכפתור הקט, לקיחת מים משטיפת הגן להשקיית העצים וכו' הורדת מים באסלה

הימים שיש  לוקחים מפה של ארץ ישראל מראים לילדים את -מקורות המים בישראל .4

ההבדלים בניהם באיזה  לדבר על (ים תיכון, ים המלח, ים סוף, ים כינרת)בישראל 

אפשר  בכנרת מגיעים לברז בכיור שלנו, ור בארץ הם נמצאים, מסבירים איך המיםאז

צריכים לזהות  לעשות חידון כל מיני אביזרים שקשורים לשם של הים או הנחל הילדים

מחזיקה מלח ים המלח,  נחל התנינים, את –את מחזיקה תנין  (איזה מקור מים זה

באות אחרת מהמילה כנרת  ילתלקחת ארבע ילדים שכל אחד מהם השם שלו מתח

נחל דן וכו')., לעשות איתם משחקי  ואז הם ים כנרת, ילד שקוראים לו דן מסמל את

מאכלים עשויים ממים וכמה אחוזי מים יש  מים, מלחמת מים עם אקדחי מים, אילו

לחקור איתם האם  '(ופסטה שמבשלים במים וכו' פירות, ירקות, אורז) – בכל מאכל

במיצים או בקולה? האם בלחם יש מים? אפשר גם:  ה מים ישבבשר יש מים, כמ

 שעשויים ממים. להכין איתם קרטיבים

 להעברת מים מלחמת מים, יום ברכה בגן, הכנת מסלול -פעילויות ומשחקים עם מים .5

הבקבוק, מהבקבוק עובר  ממשפך עובר לבקבוק עושים חור גם מתחתית של)

מכוס לכוס בעזרת כפית או מזרק, אפשר  , בשולחן העברת מים(למסננת ומשם לדלי

בצד אחד יש דלי  -פעולה מעמידים את הילדים בשורה לתת להם משימה של שיתוף

יש דלי ריק, כל ילד אוחז בידו כוס הילד הראשון שעומד קרוב לדלי  עם מים בצד שני

שלידו הילד  ס שלו במים ומעביר את המים לכוס של הילדהמים ממלא את הכו עם

את שמגיעים לילד האחרון  המים מעביר לכוס של החבר שלידו וכך הלאה שקיבל את

המטרה למלא את הדלי הריק במים ולא  -והוא שופך את המים לדלי הריק שעל ידו

וכו דלי ילדים מתים על זה. לקחת סל כביסה להכניס לת לשפוך בדרך מים על הרצפה
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במים, לקחת דלי של משחק לקשור בחוט והילדים שואבים מים  או שקית מלאה

 מבאר.

ושופכים לעיני  וקחים כוס גבוהה וקערה שמים מים בכוס הגבוה -ניסוי שימור כמות .6

את הילדים איפה היה יותר  הילדים את המים מהכוס הגבוה לקערה, עכשיו שואלים

את הבנה של שימור כמות יגיד שבשניהם  לד שיש לוי) מים בכוס הגבוהה או בקערה

 (.שאין לו יבחר באחד מהכלים כוס גבוה או קערה יש את אותה ככמות מים, ילד

מתבוננים עם ( או כל ציור אחר שיש בו מים)ציור של פול סזאן "בית כפרי ליד הנהר"  .7

ר לתת להם אחר כך אפש , מדברים על הצבעים , מה הם רואים בוהילדים בציור

 לצייר בעקבות הציור של סזאן.

הסבר על ) מה הצבע של המים? למה בברז הם שקופים ובים הם כחולים ירוקים .8

 .(השתקפות האור וצבע השמים

סוכר  שמים באחת שמן באחת פטל ובאחת –כוסות של מים  3לוקחים  -ניסוי .9

 ומנהלים שיחה מה קורה לחומרים בתוך המים?

 

במקומות  את המילה מים זים למילה מים, מילים שמתחילות במ', למצואחרו- אורינות

 שונים.

הנחלים של  שאבתם מים בששון, מים לדויד המלך הגשש החיוור, כל- שירים על מים

 אריק לביא וכל מיני שירים על הים.

המראה,  יצירה לצייר בצבעי מים, לעשות השתקפות בעזרת בריסטול כסוך על גבול

 .יצירה של ים

אפשר  -בטיפה יש ברשת, מעשה –יש ברשת, טיפות מים  –סיפורים: שואב המים הזקן 

 לקנות. להדפיס ויש את הספר ילד מים אבל הוא לא ברשת צריך

דשא,  ים, בריכה, נחל, השקיית)לוח נושא: להדפיס כל מיני תמונות של מקורות מים 

 על הלוח. להדביק כל אחת על טיפה של מים מצוירת לתלות (אמבטיה, מקלחת וכו'

בריכה,  אמבטיה)אפשר לבקש מההורים להביא תמונות של הילדים במקומות עם מים 

בעצמם  ולתלות את זה על הלוח לילדים יהיה כייף להתבונן (טיול לנחל, בים וכו'

 ובחברים.


