
 

 

 

 

 

שנת הלימודית תשע"ח –כוח הצבע   

 

 לקט פעילויות חוויתיות לעידוד צריכת ירקות ופירות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להלן לקט מערכי פעילות היכולים להשתלב בשיעורי חינוך, מפתח הלב, כישורי חיים או כפעילות 
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להכירנעים  -"כוח הצבע"  –פעילות פתיחה    
 מטרות:

 היכרות עם המיזם ומטרותיו. ●

 היכרות עם מועצת הצמחים. ●

 מיון ירקות ופירות על פי צבעים והיכרות עם תכונותיהם השונות. ●

 

סוגים מכל  2רצוי לפחות   –סל מלא )לא בשקית( בירקות ופירות מחמשת הצבעים : ציוד נדרש

יש להביא ירקות ופירות מוכרים, אשר סביר להניח שמרבית הילדים " נתקלים" בהם בחיי  –צבע 

היומיום, קיסמים לנעיצה, שש קערות פלסטיק רב פעמיות )אחת לכל צבע עם מדבקת הצבע 

  .הצבעים חמשת מצגתהירקות והפירות החתוכים,  עליה, ואחת מרכזית לחלקי 

 .הצבעים שתלחמ חלוקה אקסל -העשרה למורה: טבלת חלוקת ירקות ופירות לפי צבעים 

 מהלך הפעילות:

היכרות, הסבר על התכנית, על מועצת הצמחים ועל מטרותיה. מומלץ לשלב  –ד'  5 –פתיחה 

 שזיף.."(. -רימון, שרה  -רותם …דובדבן -משחק היכרות שמות של ירקות ופירות )"אני דנה 

חן )הירקות המורה יניח את שלל הירקות והפירות על השול –חמשת הצבעים  -כעת נתחיל במיון 

והפירות החתוכים נעוצים בקיסם לתהליך המיון( ויקרא למתנדבים לבצע מיון: מיון לפי צבעים 

שהם חושבים ששייכים לאותה קבוצת צבע, זאת עוד לפני שהסברנו על החלוקה באופן מקצועי 

 ועל התכונות השונות. 

 די שלא תהיה נגיעה בידיים.שימו לב: רצוי לחתוך את הירקות והפירות ולנעוץ קיסם בכל חלק, כ

לאחר המיון, שמן הסתם לאו דווקא יהיה מדויק, יציג המורה את מצגת חמשת הצבעים הכוללת 

את החלוקה המקובלת ואת תכונותיו של כל צבע. זה הזמן לדון ב"יוצאי דופן" המעניינים: בננה 

 שכולם יחשבו ששייכת לצהוב אך היא לבן, קולורבי וכד'..

אלות המסכמות את הבנת האיכויות, התכונות וההשפעה של קבוצות הצבעים מסיימים עם ש

תורמים  השונות על בריאות האדם. נזכיר כי ירקות ופירות מקבוצות הצבע השונות

החלוקה הקיימת מתארת במה כל פיגמנט או  –להשפעות החיוביות המיוחסות לצבעים  כולם

  ן ילדים לטעום את מה שאכיל בפעולת המיון.רכיב מתמחה באופן מיוחד. בסיום החלק הזה נזמי
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 איזה חלק אנחנו אוכלים? -מערך פעילות 
 מטרות:

 היכרות עם חלקי הצמח ומאפייניו. ●

 שורש, גבעול, עלה, פרח, פרי.כגון:  –היכרות עם חלקי הצמח אותו אנו אוכלים  ●

 היכרות עם סוגי ירקות ופירות והחלק לו הם משתייכים. ●

פרח עלים, בצל, פרי, , פקעת גבעול, שורש, , שלטים לקבוצות: הצמח חלקי מצגת ציוד נדרש:

טון, קרטון )את השלט ניתן להכין בשימוש חוזר בחומרים: מקל ועליו מוצמד שלט מקר יםוזרע

)מפרט  לחידות תשובות, הצמח חלקי חידותשיעמוד על שולחן וכד'(, קשיח מקופל לשניים בצורה 

 .  כל קבוצה תתאים את החידה לתמונה הרלבנטית לקבוצה.ם(והאיורי החידות

 מהלך הפעילות:

ה זר רוב האנשים )לא רק ילדים( לא מסוגלים להבחין איזה חלק של הצמח הם אוכלים. נושא ז

לציבור ואף מורכב להטמעה, אך ברגע שהתלמידים ילמדו את מיומנות ההבחנה, קל יהיה להם 

 בעתיד להפנים ולשייך חלקי צמח שונים לפירות וירקות שונים.

 נחלק את הקבוצה לקבוצות, כל קבוצה תקבל שלט עם שמה. 

מח. המצגת תכלול המורה יפתח בהסבר על חלקי הצמח השונים וידגים באמצעות מצגת חלקי הצ

 הדגמה של סוג אחד של ירק/פרי מכל חלק צמח שלמדו, לשם המחשה בלבד.

חלקי הצמח" המורכבת מחידות  משחקבשלב הבא כל קבוצה תקבל את ערכת החידות "

 ומתמונות של ירקות ופירות שונים ותבחר אילו מהם שייכים לאילו חידות.

בסיומה נציג מכל קבוצה יעמוד בפני המליאה דקות לביצוע המשימה. ו 10לכל קבוצה יוקדשו 

 ויציג את התוצאות. המורה ינקד על כל תשובה נכונה.

נסיים את המפגש בסבב בין התלמידים, בו נשאל איזה ירק או פרי )אם בכלל( הביא כל אחד מהם 

לארוחת העשר היום. נרשום על הלוח. זו הזדמנות פז לעודד את הגברת צריכת הירקות והפירות 

צבעים ולתת חיזוק כשזה קורה )תזכורת  5-להציע לתלמידים להביא לביה"ס ירקות ופירות בו

 שכזו רצוי וכדאי לבצע בכל מפגש(.
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 לומדים וחוקרים בעזרת החושים -מערך פעילות 
 מטרות:

 היכרות עם חמשת החושים: ראייה, ריח, מישוש, שמיעה, טעם. ●

 ההעדפות בתחום התזונה.הבנת הקשר הישיר בין החושים לבין  ●

  

  ציוד נדרש:

סוגי ירקות ופירות שונים, חתוכים מבעוד מועד וארוזים  5מטפחות/בנדנות לקשירת העיניים,  4-5

 .העניין לקבוצות ראשונה משימה –דפי משימה  5,  עיוורת טעימה דףבקופסה אחת, 

 
 מהלך הפעילות:

 
בפעילות זו נקיים היכרות עם החושים שלנו, המשפיעים על דפוסי התנהגות בתחום צריכת 

 הירקות והפירות של התלמידים. 

תלמידים, נקשור להם את העיניים ונעניק  4-5נזמין בכל סבב  –נפתח במשחק "טעימה עיוורת" 

בלבד כדי  להם פלח של ירק/פרי מהקופסה לטעימה. התלמידים יתבקשו להשתמש בחוש אחד

 לנחש מהו הירק/הפרי, לפני ביצוע הטעימה עצמה.

לאחר הטעימה הילדים ינחשו מה טעמו. נבקש מהמורה לרשום בדף "טעימה עיוורת" את 

 תוצאות הניחושים והטעימות. ולפני שחרור התלמידים וקריאה לסבב הבא, נברר עם הטועמים:

 רק/הפרי הזה?האם הם רגילים אכול את מה שטעמו והם מכירים את הי .1

 נשאל האם היה להם טעים? – 1ואת אלו שהשיבו בשלילה על שאלה מס'  .2

 גם נתונים אלו יירשמו ב"דף הטעימות" .

שונות ולהעברת לקבוצות עניין רבע השעה האחרונה של השיעור תוקדש לחלוקת התלמידים 

ף המשימות משימה ראשונה לכל קבוצה. המורה יסביר את משימות הקבוצות ויחלק להם את ד

 שלהן. המורה תחלק את הקבוצות והילדים ייפגשו אחה"צ לביצוע משותף של המשימה.

 הערה: מוצגות חמש קבוצות אך ניתן כמובן לבחור פחות. 

 מילוי משימות אישיות על פי הקבוצות. משימת כוח הצבע )בית(:
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"הראה אלי את המקרר שלך –מערך פעילות 

 ואומר לך מי אתה.."

 מטרות:

 היכרות עם סוגים שונים של ירקות ופירות . ●

 היכרות עם הרגלי צריכה ברמה ביתית )ולא אישית(. ●

 .בדיקת הרגלי צריכת ירקות ופירות של משפחות התלמידים ●

 

 מערך הצבע כוח משימת , בינגו חידותומ בינגו לוחותבינגו ירקות ופירות המורכב מ ציוד נדרש:

 . מקרר

 מהלך הפעילות: 

 נפתח את המפגש ברבע שעה של הצגת הקבוצות את תוצאות המשימות שלהן. 

סוג אשר ייקרא  כל –נמשיך את המפגש במשחק בינגו ירקות ופירות )אשר פחות מוכרים לילדים( 

בקול ואותו יחפשו התלמידים על הלוח, יוצג כחידה המתארת כיצד אותו ירק/פרי תורם 

 לבריאות.

עם סיום הבינגו, נבצע תזכורת קצרה על החלוקה לחמישה צבעים, נצייר על הלוח את טבלת 

 חמשת הצבעים, נבקש מהתלמידים להסתיר/להפוך את לוח הבינגו ולציין דוגמה אחת לפחות

 מהלוח השייכת לאחת מקבוצות הצבע.

בסוף השיעור נחלק לתלמידים את "משימת כוח הצבע" ונבקש מהם למלא את הנתונים ולבדוק 

 היטב אילו ירקות ופירות צורכת המשפחה שלהם באופן קבוע.

  

 התלמידים יקבלו את "משימת כוח הצבע" וידאגו להחזיר לשיעור הבא. משימת כוח הצבע )בית(:

 המלצה לצרף למשימה: לעצב קערת פירות וירקות מהמבחר שיש בבית ולצלם. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1pLy3l_ebrCHaW_0hnjAdQdFvw6nW8ErLxCPV9JuYRbo/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1pLy3l_ebrCHaW_0hnjAdQdFvw6nW8ErLxCPV9JuYRbo/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1pLy3l_ebrCHaW_0hnjAdQdFvw6nW8ErLxCPV9JuYRbo/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1pLy3l_ebrCHaW_0hnjAdQdFvw6nW8ErLxCPV9JuYRbo/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1pLy3l_ebrCHaW_0hnjAdQdFvw6nW8ErLxCPV9JuYRbo/edit#slide=id.p3
https://drive.google.com/drive/folders/0B93byG4rJ5NPY3JoRE5DX25HWVE
https://drive.google.com/drive/folders/0B93byG4rJ5NPY3JoRE5DX25HWVE
https://drive.google.com/drive/folders/0B93byG4rJ5NPY3JoRE5DX25HWVE
https://drive.google.com/drive/folders/0B93byG4rJ5NPY3JoRE5DX25HWVE
https://drive.google.com/drive/folders/0B93byG4rJ5NPY3JoRE5DX25HWVE
https://docs.google.com/document/d/19O91mAS9KN6QnBAKTaAdZjFdBUQFW4gG2UQzx3QKTgs/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/19O91mAS9KN6QnBAKTaAdZjFdBUQFW4gG2UQzx3QKTgs/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/19O91mAS9KN6QnBAKTaAdZjFdBUQFW4gG2UQzx3QKTgs/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/19O91mAS9KN6QnBAKTaAdZjFdBUQFW4gG2UQzx3QKTgs/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/19O91mAS9KN6QnBAKTaAdZjFdBUQFW4gG2UQzx3QKTgs/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/19O91mAS9KN6QnBAKTaAdZjFdBUQFW4gG2UQzx3QKTgs/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/19O91mAS9KN6QnBAKTaAdZjFdBUQFW4gG2UQzx3QKTgs/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/19O91mAS9KN6QnBAKTaAdZjFdBUQFW4gG2UQzx3QKTgs/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/19O91mAS9KN6QnBAKTaAdZjFdBUQFW4gG2UQzx3QKTgs/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/19O91mAS9KN6QnBAKTaAdZjFdBUQFW4gG2UQzx3QKTgs/edit#heading=h.gjdgxs
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"מאימא אדמה אל המדף  –מערך פעילות 

 בסופר"
 מטרות:

 היכרות עם תהליך גידול ירקות/פירות: מהזריעה/שתילה ועד המדף בסופר או בשוק. ●

 '. היכרות עם ההיבטים הנלווים לתהליך: קטיף, שינוע, אריזה וכד ●

 היכרות עם פעלים שונים לסוגי קטיף שונים. ●

 

 ציוד נדרש:

)בסופה מוצגות תמונות המחשה לפעולות יוצאות דופן מבחינה   פרי/ירק של ומסלול מצגת

 .סיסמה הכנת משימה דףדקדוקית:  הגידוד, המסיק והבציר(, ק"ג ירק כלשהו, 

 

 מהלך הפעילות:

 כוח הצבע הביתיות ותיאור נציגי הקבוצות על תוצאותיהן.נפתח את המפגש באיסוף משימות 

 נפתח את הפעילות בחידה: 

מי יכול למנות שלושה שלבים עיקריים במסלול חייו של ירק או של פרי: מהרגע שנזרע או נשתל 

 באדמה עד שהוא מגיע לפה שלנו?

 ם.נכתוב על הלוח תשובות שהילדים אומרים. נאפשר למספר ילדים להביע את דעת

 כעת נציג את מצגת המסלול ונסביר לילדים את כלל השלבים המאפיינים את התהליך.

בסיום המצגת נשחק את "משחק הזיכרון של המסלול": נבדוק עם הילדים מי זוכר את השלבים: 

נרשום את כולם על הלוח ונזמין מתנדבים למספר אותם לפי סדר עולה, מהשלב הראשון ועד 

 דים יצליחו במשימה, משמע: הם קלטו את המסר.האחרון. ככל שיותר יל

 

בחלק האחרון של השיעור נלמד את הילדים להגות נכון את הפעלים המתאימים לפעולת הקטיף 

 של סוגי הירקות והפירות הבאים, אשר אותם לא "קוטפים" אלא:

 תמרים גודדים ●

 זיתים מוסקים ●

 ענבים בוצרים ●

 

 

ם שבמצגת שלנו המתארים את הפעולות ואת נעשה זאת באמצעות חזרה לשקפים האחרוני

 הפעלים.

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1DgxqRjVKo4tbqOIw2VBeXNsYCX6mWW2P0wlApwR93gU/edit#slide=id.p47
https://docs.google.com/presentation/d/1DgxqRjVKo4tbqOIw2VBeXNsYCX6mWW2P0wlApwR93gU/edit#slide=id.p47
https://docs.google.com/presentation/d/1DgxqRjVKo4tbqOIw2VBeXNsYCX6mWW2P0wlApwR93gU/edit#slide=id.p47
https://docs.google.com/presentation/d/1DgxqRjVKo4tbqOIw2VBeXNsYCX6mWW2P0wlApwR93gU/edit#slide=id.p47
https://docs.google.com/presentation/d/1DgxqRjVKo4tbqOIw2VBeXNsYCX6mWW2P0wlApwR93gU/edit#slide=id.p47
https://docs.google.com/presentation/d/1DgxqRjVKo4tbqOIw2VBeXNsYCX6mWW2P0wlApwR93gU/edit#slide=id.p47
https://docs.google.com/presentation/d/1DgxqRjVKo4tbqOIw2VBeXNsYCX6mWW2P0wlApwR93gU/edit#slide=id.p47
https://docs.google.com/presentation/d/1DgxqRjVKo4tbqOIw2VBeXNsYCX6mWW2P0wlApwR93gU/edit#slide=id.p47
https://docs.google.com/presentation/d/1DgxqRjVKo4tbqOIw2VBeXNsYCX6mWW2P0wlApwR93gU/edit#slide=id.p47
https://docs.google.com/presentation/d/1DgxqRjVKo4tbqOIw2VBeXNsYCX6mWW2P0wlApwR93gU/edit#slide=id.p47
https://docs.google.com/presentation/d/1DgxqRjVKo4tbqOIw2VBeXNsYCX6mWW2P0wlApwR93gU/edit#slide=id.p47
https://docs.google.com/presentation/d/1DgxqRjVKo4tbqOIw2VBeXNsYCX6mWW2P0wlApwR93gU/edit#slide=id.p47
https://docs.google.com/presentation/d/1DgxqRjVKo4tbqOIw2VBeXNsYCX6mWW2P0wlApwR93gU/edit#slide=id.p47
https://docs.google.com/presentation/d/1DgxqRjVKo4tbqOIw2VBeXNsYCX6mWW2P0wlApwR93gU/edit#slide=id.p47
https://docs.google.com/presentation/d/1DgxqRjVKo4tbqOIw2VBeXNsYCX6mWW2P0wlApwR93gU/edit#slide=id.p47
https://docs.google.com/document/d/1yY5hHSZ0iIEZQgFZZEFWLSoAmvjKik3aMZhkxOv6268/edit
https://docs.google.com/document/d/1yY5hHSZ0iIEZQgFZZEFWLSoAmvjKik3aMZhkxOv6268/edit
https://docs.google.com/document/d/1yY5hHSZ0iIEZQgFZZEFWLSoAmvjKik3aMZhkxOv6268/edit
https://docs.google.com/document/d/1yY5hHSZ0iIEZQgFZZEFWLSoAmvjKik3aMZhkxOv6268/edit
https://docs.google.com/document/d/1yY5hHSZ0iIEZQgFZZEFWLSoAmvjKik3aMZhkxOv6268/edit
https://docs.google.com/document/d/1yY5hHSZ0iIEZQgFZZEFWLSoAmvjKik3aMZhkxOv6268/edit
https://docs.google.com/document/d/1yY5hHSZ0iIEZQgFZZEFWLSoAmvjKik3aMZhkxOv6268/edit
https://docs.google.com/document/d/1yY5hHSZ0iIEZQgFZZEFWLSoAmvjKik3aMZhkxOv6268/edit
https://docs.google.com/document/d/1yY5hHSZ0iIEZQgFZZEFWLSoAmvjKik3aMZhkxOv6268/edit
https://docs.google.com/document/d/1yY5hHSZ0iIEZQgFZZEFWLSoAmvjKik3aMZhkxOv6268/edit
https://docs.google.com/document/d/1yY5hHSZ0iIEZQgFZZEFWLSoAmvjKik3aMZhkxOv6268/edit
https://docs.google.com/document/d/1yY5hHSZ0iIEZQgFZZEFWLSoAmvjKik3aMZhkxOv6268/edit
https://docs.google.com/document/d/1yY5hHSZ0iIEZQgFZZEFWLSoAmvjKik3aMZhkxOv6268/edit
https://docs.google.com/document/d/1yY5hHSZ0iIEZQgFZZEFWLSoAmvjKik3aMZhkxOv6268/edit
https://docs.google.com/document/d/1yY5hHSZ0iIEZQgFZZEFWLSoAmvjKik3aMZhkxOv6268/edit
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נשאל  –את המפגש נסיים בחלוקת פלח ירק לכל ילד וילדה, אלו אשר יסרבו כי הם לא אוהבים 

 בנחת האם הם מוכנים לטעום אפילו ביס קטנטן ולומר מה דעתם. 

 

 

לעידוד אכילת  : נחלק לתלמידים את דף המשימה להכנת סיסמה קליטהמשימת כוח הצבע )בית(

התלמידים יוכלו לעבוד באופן אישי, בזוגות או בקבוצות, בשיתוף ההורים או  –ירקות ופירות 

בלעדיהם ויהגו רעיון לסיסמה קליטה ומעניינת לעידוד אכילת ירקות ופירות )או באופן כללי, או 

 בנוגע לירק או פרי ספציפיים(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 למה זה בריא? –מערך פעילות  
 מטרות:

 היכרות עם תכונות שונות של ירקות ופירות על פי חלוקת חמשת הצבעים. ●

 חזרה על חלוקת הירקות והפירות לקבוצות חמשת הצבעים. ●

 לצוותי הנחייה דף ,נכון לא/נכון למצגת תשובות דף ,נכון לא נכון משחק מצגת: ציוד נדרש

 ,תלמידים של הסברה לצוותי הצבעים חמשת מצגת ,'ג-'א לשכבות הצבעים חמשת חידון ,הסברה

 קילו תפוחים או אגסים או כל פרי עונה אחר.

 מהלך הפעילות:

ציה נצייר על הלוח טבלה על פי חמשת הצבעים ונבקש מהתלמידים "לזרוק" את האסוציא

הראשונה העולה בראשם כאשר אנו מקריאים צבע מסוים )רצוי לפנות לילדים בצורה מסודרת 

 למנוע רחשים ורעשים בכיתה(.

לאחר שהטבלה תהיה מלאה, נעבור צבע צבע ונציין את יתרונותיו ואיכויותיו באופן קבוצתי 

 )המורה ישתמש בחוברת המידע המתאימה(.

". ניתן לבצעו בחלוקה לקבוצות, באופן אישי או בזוגות, לפי כעת נעבור למשחק "נכון לא נכון

 המלצת המורה )המשחק יכלול ידע על אודות תכונות, יתרונות ו"תרופות סבתא" שונות(.  

 הקבוצות/הבודדים שיענו על מספר השאלות הנכונות הרב ביותר, הם הזוכים כמובן.

 :מת כוח הצבע בבית ספרלהעברת משיאת עשר הדקות האחרונות של השיעור נקדיש 

 שימו לב:

קבוצות מנהיגות/מועצות קטנות, יכולות בהחלט להיות מחולקות לצוותים קטנים ולצאת לביצוע 

 ההסברה תוך הנחיה ברורה ואפילו החלוקה הספציפית למשימות ההסברה.

מצגת נכון/לא נכון יכולה לשמש גם כלי עבור התלמידים לפעילות הסברה ביתר הכיתות.  ●

 כך יש לצייד אותם כמובן גם בדף התשובות. לשם

 מצגת "חמשת הצבעים לצוותי תלמידים להסברה" יכולה אף היא להתאים. ●

 

 

התלמידים יחולקו לזוגות לביצוע משימת הסברה קצרה בקרב יתר הכיתות בביה"ס. ההסברה 

 תיארך כעשר דקות ותעסוק בחשיבות אכילת ירקות ופירות מקבוצות חמשת הצבעים.

לתלמידי השכבות הבוגרות ניתן להעביר את משחק "נכון/לא נכון" כפי שהוא, תוך מתן הסברה 

 קצר. לחילופין ניתן להציע לבצע הסברה באמצעות מצגת חמשת הצבעים וללא משחק בכלל .

ג',  אותו יבצעו המסבירים -לתלמידי כיתות א' עד ג' רצוי להעביר את החידון לשכבות א'

 .המשובצים לגיל זה

 

 (: ביצוע הסברה בקרב כלל כיתות ביה"ס.משימת כוח הצבע )בית ספר

 

https://docs.google.com/presentation/d/1nHnvXYWuMpYtPkNA8RkwjWrdvs46RyGRYMDdr5Havq0/edit#slide=id.p55
https://docs.google.com/presentation/d/1nHnvXYWuMpYtPkNA8RkwjWrdvs46RyGRYMDdr5Havq0/edit#slide=id.p55
https://docs.google.com/presentation/d/1nHnvXYWuMpYtPkNA8RkwjWrdvs46RyGRYMDdr5Havq0/edit#slide=id.p55
https://docs.google.com/presentation/d/1nHnvXYWuMpYtPkNA8RkwjWrdvs46RyGRYMDdr5Havq0/edit#slide=id.p55
https://docs.google.com/presentation/d/1nHnvXYWuMpYtPkNA8RkwjWrdvs46RyGRYMDdr5Havq0/edit#slide=id.p55
https://docs.google.com/presentation/d/1nHnvXYWuMpYtPkNA8RkwjWrdvs46RyGRYMDdr5Havq0/edit#slide=id.p55
https://docs.google.com/presentation/d/1nHnvXYWuMpYtPkNA8RkwjWrdvs46RyGRYMDdr5Havq0/edit#slide=id.p55
https://docs.google.com/presentation/d/1nHnvXYWuMpYtPkNA8RkwjWrdvs46RyGRYMDdr5Havq0/edit#slide=id.p55
https://docs.google.com/presentation/d/1nHnvXYWuMpYtPkNA8RkwjWrdvs46RyGRYMDdr5Havq0/edit#slide=id.p55
https://docs.google.com/presentation/d/1nHnvXYWuMpYtPkNA8RkwjWrdvs46RyGRYMDdr5Havq0/edit#slide=id.p55
https://docs.google.com/presentation/d/1nHnvXYWuMpYtPkNA8RkwjWrdvs46RyGRYMDdr5Havq0/edit#slide=id.p55
https://docs.google.com/presentation/d/1nHnvXYWuMpYtPkNA8RkwjWrdvs46RyGRYMDdr5Havq0/edit#slide=id.p55
https://docs.google.com/presentation/d/1nHnvXYWuMpYtPkNA8RkwjWrdvs46RyGRYMDdr5Havq0/edit#slide=id.p55
https://docs.google.com/presentation/d/1nHnvXYWuMpYtPkNA8RkwjWrdvs46RyGRYMDdr5Havq0/edit#slide=id.p55
https://docs.google.com/presentation/d/1nHnvXYWuMpYtPkNA8RkwjWrdvs46RyGRYMDdr5Havq0/edit#slide=id.p55
https://docs.google.com/presentation/d/1nHnvXYWuMpYtPkNA8RkwjWrdvs46RyGRYMDdr5Havq0/edit#slide=id.p55
https://docs.google.com/presentation/d/1nHnvXYWuMpYtPkNA8RkwjWrdvs46RyGRYMDdr5Havq0/edit#slide=id.p55
https://docs.google.com/document/d/1Llzd_skeRMRR_OR5eH1sZBawLI6njVy7xzGfTtobNII/edit
https://docs.google.com/document/d/1Llzd_skeRMRR_OR5eH1sZBawLI6njVy7xzGfTtobNII/edit
https://docs.google.com/document/d/1Llzd_skeRMRR_OR5eH1sZBawLI6njVy7xzGfTtobNII/edit
https://docs.google.com/document/d/1Llzd_skeRMRR_OR5eH1sZBawLI6njVy7xzGfTtobNII/edit
https://docs.google.com/document/d/1Llzd_skeRMRR_OR5eH1sZBawLI6njVy7xzGfTtobNII/edit
https://docs.google.com/document/d/1Llzd_skeRMRR_OR5eH1sZBawLI6njVy7xzGfTtobNII/edit
https://docs.google.com/document/d/1Llzd_skeRMRR_OR5eH1sZBawLI6njVy7xzGfTtobNII/edit
https://docs.google.com/document/d/1Llzd_skeRMRR_OR5eH1sZBawLI6njVy7xzGfTtobNII/edit
https://docs.google.com/document/d/1Llzd_skeRMRR_OR5eH1sZBawLI6njVy7xzGfTtobNII/edit
https://docs.google.com/document/d/1Llzd_skeRMRR_OR5eH1sZBawLI6njVy7xzGfTtobNII/edit
https://docs.google.com/document/d/1Llzd_skeRMRR_OR5eH1sZBawLI6njVy7xzGfTtobNII/edit
https://docs.google.com/document/d/1Llzd_skeRMRR_OR5eH1sZBawLI6njVy7xzGfTtobNII/edit
https://docs.google.com/document/d/1Llzd_skeRMRR_OR5eH1sZBawLI6njVy7xzGfTtobNII/edit
https://docs.google.com/document/d/1Llzd_skeRMRR_OR5eH1sZBawLI6njVy7xzGfTtobNII/edit
https://docs.google.com/document/d/1Llzd_skeRMRR_OR5eH1sZBawLI6njVy7xzGfTtobNII/edit
https://docs.google.com/document/d/1Llzd_skeRMRR_OR5eH1sZBawLI6njVy7xzGfTtobNII/edit
https://docs.google.com/document/d/1Llzd_skeRMRR_OR5eH1sZBawLI6njVy7xzGfTtobNII/edit
https://docs.google.com/document/d/1Llzd_skeRMRR_OR5eH1sZBawLI6njVy7xzGfTtobNII/edit
https://docs.google.com/document/d/1Llzd_skeRMRR_OR5eH1sZBawLI6njVy7xzGfTtobNII/edit
https://docs.google.com/document/d/1Llzd_skeRMRR_OR5eH1sZBawLI6njVy7xzGfTtobNII/edit
https://docs.google.com/document/d/1Llzd_skeRMRR_OR5eH1sZBawLI6njVy7xzGfTtobNII/edit
https://docs.google.com/document/d/1yXfibE5dx_q-zq3wxpLyw0FCiB-shlk__DRdb67OjaE/edit
https://docs.google.com/document/d/1yXfibE5dx_q-zq3wxpLyw0FCiB-shlk__DRdb67OjaE/edit
https://docs.google.com/document/d/1yXfibE5dx_q-zq3wxpLyw0FCiB-shlk__DRdb67OjaE/edit
https://docs.google.com/document/d/1yXfibE5dx_q-zq3wxpLyw0FCiB-shlk__DRdb67OjaE/edit
https://docs.google.com/document/d/1yXfibE5dx_q-zq3wxpLyw0FCiB-shlk__DRdb67OjaE/edit
https://docs.google.com/document/d/1yXfibE5dx_q-zq3wxpLyw0FCiB-shlk__DRdb67OjaE/edit
https://docs.google.com/document/d/1yXfibE5dx_q-zq3wxpLyw0FCiB-shlk__DRdb67OjaE/edit
https://docs.google.com/document/d/1yXfibE5dx_q-zq3wxpLyw0FCiB-shlk__DRdb67OjaE/edit
https://docs.google.com/document/d/1yXfibE5dx_q-zq3wxpLyw0FCiB-shlk__DRdb67OjaE/edit
https://docs.google.com/document/d/1yXfibE5dx_q-zq3wxpLyw0FCiB-shlk__DRdb67OjaE/edit
https://docs.google.com/document/d/1yXfibE5dx_q-zq3wxpLyw0FCiB-shlk__DRdb67OjaE/edit
https://docs.google.com/document/d/1yXfibE5dx_q-zq3wxpLyw0FCiB-shlk__DRdb67OjaE/edit
https://docs.google.com/document/d/1yXfibE5dx_q-zq3wxpLyw0FCiB-shlk__DRdb67OjaE/edit
https://docs.google.com/document/d/1yXfibE5dx_q-zq3wxpLyw0FCiB-shlk__DRdb67OjaE/edit
https://docs.google.com/document/d/1z-ep6av28eaRpCtBMFgqlR3h_qsw584pInP4drryHnE/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1z-ep6av28eaRpCtBMFgqlR3h_qsw584pInP4drryHnE/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1z-ep6av28eaRpCtBMFgqlR3h_qsw584pInP4drryHnE/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1z-ep6av28eaRpCtBMFgqlR3h_qsw584pInP4drryHnE/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1z-ep6av28eaRpCtBMFgqlR3h_qsw584pInP4drryHnE/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1z-ep6av28eaRpCtBMFgqlR3h_qsw584pInP4drryHnE/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1z-ep6av28eaRpCtBMFgqlR3h_qsw584pInP4drryHnE/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1z-ep6av28eaRpCtBMFgqlR3h_qsw584pInP4drryHnE/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1z-ep6av28eaRpCtBMFgqlR3h_qsw584pInP4drryHnE/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1z-ep6av28eaRpCtBMFgqlR3h_qsw584pInP4drryHnE/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1z-ep6av28eaRpCtBMFgqlR3h_qsw584pInP4drryHnE/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1z-ep6av28eaRpCtBMFgqlR3h_qsw584pInP4drryHnE/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1z-ep6av28eaRpCtBMFgqlR3h_qsw584pInP4drryHnE/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1z-ep6av28eaRpCtBMFgqlR3h_qsw584pInP4drryHnE/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1z-ep6av28eaRpCtBMFgqlR3h_qsw584pInP4drryHnE/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1z-ep6av28eaRpCtBMFgqlR3h_qsw584pInP4drryHnE/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1z-ep6av28eaRpCtBMFgqlR3h_qsw584pInP4drryHnE/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1z-ep6av28eaRpCtBMFgqlR3h_qsw584pInP4drryHnE/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1z-ep6av28eaRpCtBMFgqlR3h_qsw584pInP4drryHnE/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1z-ep6av28eaRpCtBMFgqlR3h_qsw584pInP4drryHnE/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/presentation/d/1GpAZx050Jb4x9vu-RnDVlUoAIak3COrzeW1RZHYq7UY/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1GpAZx050Jb4x9vu-RnDVlUoAIak3COrzeW1RZHYq7UY/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1GpAZx050Jb4x9vu-RnDVlUoAIak3COrzeW1RZHYq7UY/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1GpAZx050Jb4x9vu-RnDVlUoAIak3COrzeW1RZHYq7UY/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1GpAZx050Jb4x9vu-RnDVlUoAIak3COrzeW1RZHYq7UY/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1GpAZx050Jb4x9vu-RnDVlUoAIak3COrzeW1RZHYq7UY/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1GpAZx050Jb4x9vu-RnDVlUoAIak3COrzeW1RZHYq7UY/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1GpAZx050Jb4x9vu-RnDVlUoAIak3COrzeW1RZHYq7UY/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1GpAZx050Jb4x9vu-RnDVlUoAIak3COrzeW1RZHYq7UY/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1GpAZx050Jb4x9vu-RnDVlUoAIak3COrzeW1RZHYq7UY/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1GpAZx050Jb4x9vu-RnDVlUoAIak3COrzeW1RZHYq7UY/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1GpAZx050Jb4x9vu-RnDVlUoAIak3COrzeW1RZHYq7UY/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1GpAZx050Jb4x9vu-RnDVlUoAIak3COrzeW1RZHYq7UY/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1GpAZx050Jb4x9vu-RnDVlUoAIak3COrzeW1RZHYq7UY/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1GpAZx050Jb4x9vu-RnDVlUoAIak3COrzeW1RZHYq7UY/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1GpAZx050Jb4x9vu-RnDVlUoAIak3COrzeW1RZHYq7UY/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1GpAZx050Jb4x9vu-RnDVlUoAIak3COrzeW1RZHYq7UY/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1GpAZx050Jb4x9vu-RnDVlUoAIak3COrzeW1RZHYq7UY/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1GpAZx050Jb4x9vu-RnDVlUoAIak3COrzeW1RZHYq7UY/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1GpAZx050Jb4x9vu-RnDVlUoAIak3COrzeW1RZHYq7UY/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1GpAZx050Jb4x9vu-RnDVlUoAIak3COrzeW1RZHYq7UY/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1GpAZx050Jb4x9vu-RnDVlUoAIak3COrzeW1RZHYq7UY/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1GpAZx050Jb4x9vu-RnDVlUoAIak3COrzeW1RZHYq7UY/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1GpAZx050Jb4x9vu-RnDVlUoAIak3COrzeW1RZHYq7UY/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1GpAZx050Jb4x9vu-RnDVlUoAIak3COrzeW1RZHYq7UY/edit#slide=id.p4
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 צבע מן הטבע –מערך פעילות 
 מטרות:

 היכרות עם ההבדל בין צבעי מאכל מלאכותיים לצבעים טבעיים. ●

 העמקת ההבנה בכל הקשור לחשיבות צמצום צריכת מאכלים בעלי צבעי מאכל מלאכותיים. ●

 בירקות ופירות.חזרה על תכונות הצבעים השונים  ●

 

ציוד לביצוע הניסוי: שלוש קערות שקופות מלאות במים )אין צורך למלא יותר מחצי : ציוד נדרש

 קערה(, ירקות ופירות חתוכים, עדשים צבעוניים. 

 מהלך הפעילות:

נפתח בתזכורת  )תוך שאילת שאלות( על תכונות ויתרונות הצבעים השונים בעולם הירקות 

התלמידים מה דעתם? האם גם לממתקים שונים צבעוניים, שאנו צורכים, יש והפירות. נשאל את 

 תכונות דומות?

מתנדבים לסבב הניסוי הראשון: כל  3לשם כך נבצע את הניסוי על גבי שולחן המורה: נזמין 

מתנדב יבחר להכניס פרי / ירק / ממתק לתוך אחת הקערות. נדגים מיד כיצד המים שבהם יש ירק 

 ם שקופים והמים אליהם הוכנס ממתק נצבעים מיד.או פרי נשארי

מתנדבים נוספים: לאחת יכניסו ירק או פרי  2כעת נישאר עם שתי קערות מים שקופים ונזמין 

 שוב נצביע על ההבדל. –ולשנייה עדשים מצבע אחר 

בשלב הזה נוציא את הסלק שהבאנו ונחתוך לחתיכות, ונכניס אל כלי נוסף  -חשוב להדגיש  ●

. נשאל את התלמידים מה קרה כאן? כיצד נצבעו המים באדום? נדגיש את ההבדל בין עם מים

צבע האדום של הסלק אחראים צבענים )פיגמנטים( בשם  .צבע טבעי ובין צבע מלאכותי

הסברס בצבעי אדום, סגול וצהוב. (. הם צובעים את הסלק,  סלק עלים ו betalains)בטלאינים

בטלאינים מסיסים במים, ורגישים לשינויים בחומציות: בסביבה חומצית הם יהיו אדומים 

 כן הם רגישים לחום.-כהים, ובסביבה בסיסית יכחילו. כמו

נשאל את התלמידים מה מסקנתם מהניסוי? נסכם בהסבר כי צבעי מאכל מלאכותיים מוכנים 

ינם טבעיים ובאכילה מרובה הם מזיקים לבריאות. לעומת ירקות ופירות במפעלים ומחומרים שא

 אשר הצבעים שלהם טבעיים ולכן לא עברו אל המים.

 ניסוי נוסף: מצ"ב קישור למספר ניסויים נוספים שאותם ניתן לבצע להמחשת הרעיון:

 צבעוני מדע ניסוי, מאכל בצבעי דוידסון מכון ניסוי

 יחסית במתיקות יש להתייחס לירקות ופירות כמכלול בריא. זה נכון שירקות שונים הערה: 

לא סיבה להגביל  ובעת מתכולת פחמימות )סוכרים( כגון גלוקוז ופרוקטוז( אבל זולפירות )שנ

ריכת פירות. להיפך מרבית הילדים לא אוכלים מהם מספיק. חשוב להעביר את המסר צ

 שפירות הם טבעיים לעומת המזון המעובד הרב שאנחנו אוכלים ולכן לרוב עדיפים.

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Betalain
http://en.wikipedia.org/wiki/Betalain
http://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome/chemistry/%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome/chemistry/%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome/chemistry/%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome/chemistry/%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome/chemistry/%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome/chemistry/%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome/chemistry/%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome/chemistry/%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome/chemistry/%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome/chemistry/%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome/chemistry/%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome/chemistry/%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome/chemistry/%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome/chemistry/%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome/chemistry/%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome/chemistry/%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=31223
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=31223
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=31223
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=31223
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=31223
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=31223
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=31223
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=31223
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=31223
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  ופרסוםעל ירקות, פירות  –מערך פעילות  
 מטרות:

 הבנת השפעת עולם הפרסום והמדיה על החלטות ועל אימוץ דפוסי התנהגות בתחום התזונה. ●

 היכרות עם שירים קלאסיים העוסקים בעולם הירקות והפירות. ●

 חיזוק האוריינות והיכולת לקלוט מידע גם בדרך עקיפה. ●

 

 .הסברה סרטון הכנת משימה דף ,, ק"ג פרי כלשהוופירות ירקות פרסומות מצגת: ציוד נדרש

 

 מהלך הפעילות:

 נפתח את המשימה ברבע שעה של  הצגת תוצאות המשימות של קבוצות העניין השונות.

בראש? את הנושא החדש למפגש זה נפתח בשאלת אסוציאציה: איזו פרסומת ראשונה עולה לכם 

 אמרו אותה מהר, תארו אותה או אמרו את שם המותג אותה היא מפרסמת.

כעת נחשוב עם הילדים: מה צריך לעשות כדי שפרסומת "תעבוד" טוב ותיטמע היטב בקרב 

שומעיה/צופיה? נקרין בפני התלמידים את מצגת "הפרסומות ואנחנו" אשר כוללת גם פרסומות 

ות( על ירקות ופירות )ענבי טלי, רינה מנדרינה, אלברט פירות, מהטלויזיה ומהרדיו )ישנות ועדכני

 עגבנייה, קיווי וכד'(.

שירי ילדים ושירי מבוגרים ומעבירים  –נספר שירקות ופירות שזורים גם בשירים ישראלים רבים 

מסרים נוספים מעבר לתחום הבריאות. נבקש מהתלמידים להקשיב היטב לשירים הבאים 

 סוגים של ירקות ופירות או מסרים שנאמרו עליהם. 5אחד שנשמיע ולרשום מכל 

 מילים: מאיר אריאל / לחן: שלום חנוך  .איינשטיין אריק"מכופף הבננות" מאת שיר ראשון  ●

 "תנו לגדול בשקט" מאת גידי גוב. מילים ולחן: אבנר קנר ויואל לרנר  ●

משמעות השיר "החיים שלנו תותים" מאת חנן בן ארי ו"תותים" מאת אתניקס. למה    ●

 תותים?

 ביאליק / לחן: מנשה רבינא."בערוגת הגינה" מילים: ח.נ  ●

ננתח עם הילדים את המסרים בשירים ונחשוב האם מסרים אלו מחלחלים ומשפיעים על דפוסי 

 ההתנהגות תחום צריכת ירקות ופירות?

הפקת סרטוני הסברה  קצרים )בטלפונים חכמים( בקרב  משימת כוח הצבע )לבית או לכיתה(:

לוקטו למאגר ראשי של המיזם. יהיה על הצוות משפחות תלמידי הקבוצה. הערה: הסרטונים י

להחליט יחד על פורמט בחירת הסרטונים המוצלחים ביותר: בחירות בית ספריות )כל בי"ס יוכל 

 לשלוח את שני הסרטונים הטובים ביותר(, בחירות כלליות על ידי צוות המיזם וכד'. 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1WFLGJKmpehB6sV_fCO6T1xKX5F6j8ESHLepJ03aTNcc/edit#slide=id.p25
https://docs.google.com/presentation/d/1WFLGJKmpehB6sV_fCO6T1xKX5F6j8ESHLepJ03aTNcc/edit#slide=id.p25
https://docs.google.com/presentation/d/1WFLGJKmpehB6sV_fCO6T1xKX5F6j8ESHLepJ03aTNcc/edit#slide=id.p25
https://docs.google.com/presentation/d/1WFLGJKmpehB6sV_fCO6T1xKX5F6j8ESHLepJ03aTNcc/edit#slide=id.p25
https://docs.google.com/presentation/d/1WFLGJKmpehB6sV_fCO6T1xKX5F6j8ESHLepJ03aTNcc/edit#slide=id.p25
https://docs.google.com/presentation/d/1WFLGJKmpehB6sV_fCO6T1xKX5F6j8ESHLepJ03aTNcc/edit#slide=id.p25
https://docs.google.com/presentation/d/1WFLGJKmpehB6sV_fCO6T1xKX5F6j8ESHLepJ03aTNcc/edit#slide=id.p25
https://docs.google.com/presentation/d/1WFLGJKmpehB6sV_fCO6T1xKX5F6j8ESHLepJ03aTNcc/edit#slide=id.p25
https://docs.google.com/presentation/d/1WFLGJKmpehB6sV_fCO6T1xKX5F6j8ESHLepJ03aTNcc/edit#slide=id.p25
https://docs.google.com/presentation/d/1WFLGJKmpehB6sV_fCO6T1xKX5F6j8ESHLepJ03aTNcc/edit#slide=id.p25
https://docs.google.com/presentation/d/1WFLGJKmpehB6sV_fCO6T1xKX5F6j8ESHLepJ03aTNcc/edit#slide=id.p25
https://docs.google.com/presentation/d/1WFLGJKmpehB6sV_fCO6T1xKX5F6j8ESHLepJ03aTNcc/edit#slide=id.p25
https://docs.google.com/presentation/d/1WFLGJKmpehB6sV_fCO6T1xKX5F6j8ESHLepJ03aTNcc/edit#slide=id.p25
https://docs.google.com/document/d/1ldEN7wZ9vtycTpwRZiT5F35mRGxBZDw-z36qCBvFaOc/edit
https://docs.google.com/document/d/1ldEN7wZ9vtycTpwRZiT5F35mRGxBZDw-z36qCBvFaOc/edit
https://docs.google.com/document/d/1ldEN7wZ9vtycTpwRZiT5F35mRGxBZDw-z36qCBvFaOc/edit
https://docs.google.com/document/d/1ldEN7wZ9vtycTpwRZiT5F35mRGxBZDw-z36qCBvFaOc/edit
https://docs.google.com/document/d/1ldEN7wZ9vtycTpwRZiT5F35mRGxBZDw-z36qCBvFaOc/edit
https://docs.google.com/document/d/1ldEN7wZ9vtycTpwRZiT5F35mRGxBZDw-z36qCBvFaOc/edit
https://docs.google.com/document/d/1ldEN7wZ9vtycTpwRZiT5F35mRGxBZDw-z36qCBvFaOc/edit
https://docs.google.com/document/d/1ldEN7wZ9vtycTpwRZiT5F35mRGxBZDw-z36qCBvFaOc/edit
https://docs.google.com/document/d/1ldEN7wZ9vtycTpwRZiT5F35mRGxBZDw-z36qCBvFaOc/edit
https://docs.google.com/document/d/1ldEN7wZ9vtycTpwRZiT5F35mRGxBZDw-z36qCBvFaOc/edit
https://docs.google.com/document/d/1ldEN7wZ9vtycTpwRZiT5F35mRGxBZDw-z36qCBvFaOc/edit
https://docs.google.com/document/d/1ldEN7wZ9vtycTpwRZiT5F35mRGxBZDw-z36qCBvFaOc/edit
https://docs.google.com/document/d/1ldEN7wZ9vtycTpwRZiT5F35mRGxBZDw-z36qCBvFaOc/edit
https://docs.google.com/document/d/1ldEN7wZ9vtycTpwRZiT5F35mRGxBZDw-z36qCBvFaOc/edit
https://docs.google.com/document/d/1ldEN7wZ9vtycTpwRZiT5F35mRGxBZDw-z36qCBvFaOc/edit
https://docs.google.com/document/d/1ldEN7wZ9vtycTpwRZiT5F35mRGxBZDw-z36qCBvFaOc/edit
https://docs.google.com/document/d/1ldEN7wZ9vtycTpwRZiT5F35mRGxBZDw-z36qCBvFaOc/edit
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=166&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=166&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=166&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=166&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=166&lang=1
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סלט ירקות מחמשת  –מערך פעילות 

 הצבעים
 מטרות:

 סלט המורכב מכל חמשת הצבעים. –מגוון אפשרויות להכנת "הסלט המושלם"  היכרות עם ●

 חשיפת מגוון האפשרויות בקרב כלל תלמידי ביה"ס וצוות ההוראה. ●

 

סוגים רבים ומגוונים של ירקות )ירק אחד לכל ילד(. משלושה ילדים לפחות, נבקש : ציוד נדרש

סכיני שיניים פשוטות וחבילת  5קרשי חיתוך,  5קערות שקופות,  5בנפרד לימונים ומלח לתיבול. 

סוגי ירקות פחות שכיחים כגון: גזר, קולורבי,  6-7כפיות חד פעמיות. לגיבוי על המורה להצטייד ב 

  כרוב אדום במקרה ופעילות "סחר החליפין" תיתקל בקשיים. כרובית,

הערה: למפגש זה יש ליידע את התלמידים מס' ימים קודם על הבאת המצרכים הנחוצים 

 לפעילות. יש להעביר תזכורות להורים.

 

 מהלך הפעילות:

 פעילות זו תתבצע בקבוצות, אותן יש לחלק מבעוד מועד. 

למידים אוהב סלט? שאלה פשוטה לכאורה אך מורכבת בשל נפתח את המפגש בשאלה: מי מהת

ההגדרה המורכבת של המילה "סלט". )הגדרה מילונית: סלט הוא תערובת של ירקות ופירות 

 –חתוכים(. נשאל את התלמידים, איזו עוד אסוציאציה עולה בראשם כשהם שומעים את המילה 

וס, ,יש לי סלט בראש", אתה עושה למה היא משמשת כיום בשפה העברית? )בלאגן, ערבוב, כא

 סלט מכל דבר.." וכד(. 

נמשיך עם תזכורת על חשיבות אכילת ירקות ופירות מחמישה צבעים ביום ונתאר לתלמידים איך 

 בקערת סלט אחת אנחנו יכולים בקלות להגיע אל היעד הזה.

אשר הביאו נחלק לכל קבוצה מגש חיתוך, קערה וסכין חיתוך. התלמידים יוציאו את הירק 

ויתחיל תהליך של "סחר חליפין" בין הקבוצות. כל קבוצה תהיה חייבת להשתמש בחמישה סוגי 

צבעים,  2ירקות שונים להכנת הסלט שכולם אמורים לאכול ממנו. קבוצה אשר הביאה רק 

 תצטרך לבדוק אפשרות החלפה עם קבוצה אחרת. הסלטים יתובלו בסיוע הצוות.

 דף את מרכיבי הסלט של קבוצתו.נציג מכל קבוצה ירשום ב

עם סיום הכנת הסלטים הם יוצגו לראווה על גבי שולחן המורה ונציג מכל קבוצה יתאר את שלבי 

 ההכנה וההחלפה. 

בסיום יחל "מצעד הטעימות" הסלטים יוחזרו לשולחנות הקבוצות ועל פי קריאה, התלמידים 

 קערה. יעברו מסלט לסלט, מצוידים בכפיות שלהם, ויטעמו מכל

מכינים סלט יחד עם ההורים, מצלמים ושולחים  -הסלט המשפחתי   משימת כוח הצבע )בית(:

ל"מאגר הסלטים של כיתה....". במידה וקיימת קבוצת ווטסאפ כיתתית של הילדים וההורים, 

 ניתן להעביר אליה, במידה ולא נקים יחד עם הילדים קבוצה שכזו ייחודית למשימה זו.



 

11 

 

 

 

 "כוח הצבע" –הכנת יום שיא  – מערך פעילות
 מטרות:

 עידוד התלמידים לאקטיביזם בקרב יתר תלמידי ביה"ס. ●

 היערכות והכנה לקראת ארגון יום שיא בית ספרי. ●

 

 ,  הפעילויות המוצעות יידונו יחד עם המנחה.שיא לימי רעיונות לקט  ציוד נדרש:

 

 מהלך הפעילות:

את תכנית "כוח הצבע" ולהעצים את תכניה בקרב כלל  מטרת יום השיא ל"חגוג" בדרך חוויתית

 באי ביה"ס.

נשאל את התלמידים מה הם היו רוצים שיקרה ביום שכזה, נאפשר להם להעלות רעיונות ונכתוב 

 את כולם על הלוח.

בשלב הבא נדון עם הילדים על הדרך האופטימלית להעביר רעיון משלב תכנון לשלב ביצוע ומה 

זו נפסול את מה שרשמנו אשר אינו על קריטריון סביר לביצוע  נדרש לשם כך. בדרך

 ולאטרקטיביות.

 זה השלב בו המורה יציע מגוון רעיונות נוספים לבניית יום השיא.

תלמידי הקבוצה יחולקו לצוותי עבודה , בנוסף תיערך מחשבה מי הם הגורמים הנוספים היכולים 

 , מורה לאומנות, לספורט וכד'(. לסייע )הורים מתנדבים, ש"ש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1wBATXcDzJR_wq5hYjJ-SqmEZHyj30PNJxQ0r4AZo4tQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1wBATXcDzJR_wq5hYjJ-SqmEZHyj30PNJxQ0r4AZo4tQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1wBATXcDzJR_wq5hYjJ-SqmEZHyj30PNJxQ0r4AZo4tQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1wBATXcDzJR_wq5hYjJ-SqmEZHyj30PNJxQ0r4AZo4tQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1wBATXcDzJR_wq5hYjJ-SqmEZHyj30PNJxQ0r4AZo4tQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1wBATXcDzJR_wq5hYjJ-SqmEZHyj30PNJxQ0r4AZo4tQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1wBATXcDzJR_wq5hYjJ-SqmEZHyj30PNJxQ0r4AZo4tQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1wBATXcDzJR_wq5hYjJ-SqmEZHyj30PNJxQ0r4AZo4tQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1wBATXcDzJR_wq5hYjJ-SqmEZHyj30PNJxQ0r4AZo4tQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1wBATXcDzJR_wq5hYjJ-SqmEZHyj30PNJxQ0r4AZo4tQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1wBATXcDzJR_wq5hYjJ-SqmEZHyj30PNJxQ0r4AZo4tQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1wBATXcDzJR_wq5hYjJ-SqmEZHyj30PNJxQ0r4AZo4tQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1wBATXcDzJR_wq5hYjJ-SqmEZHyj30PNJxQ0r4AZo4tQ/edit
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 מפגש סיכום ומשוב –מערך פעילות  
 מטרות:

 בחינת שינוי ההתנהגות אשר הושג בעקבות התכנית. ●

 משוב כללי על התכנית והישגיה מבחינת התלמידים, צוות ההוראה והמשפחות ●

 

 ציוד נדרש:

הפרסים יהיו לכולם כמובן  -" / חידון סוף השנה )אפשרי כחידון נושא פרסים אולימפידעמצגת "

 ויהיו "גימיק חוויתי" כלשהו שיופק על ידי צוות המיזם(.

 

 מהלך הפעילות:

 נזכיר לתלמידים שזהו מפגש אחרון לשנת פעילות זו.

במפגש נזכיר בקצרה מה עשינו בכל מפגש: "במפגש הראשון... זוכרים? במפגש השני.... זוכרים 

 איך.... וכד'".

נבצע  משוב אישי קצרצר, בסבב, בו כל תלמיד יכריז על שינוי פרטי אישי או משפחתי שהושג על 

 ידי משתתפי המיזם . 

פעילות המסכמת והיא  משחק "אולימפידע" בסגנון "אחד נגד מאה" המסכם את החומר  נמשיך

 הנלמד לאורך השנה. נחלק את הפרסים.

 

 

 

נאחל לתלמידים שימשיכו להטמיע את דפוס אכילת הירקות והפירות מחמשת 

 כי זהו "כוח הצבע". –הצבעים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1Vj53C7tVxBuUHU94IKNEA-UD0BGFmlh0Qy_McVFGulE/edit


 

13 

 

 

 

 

 לסיכום,

 

 לאורך כל הפעילויות:מסרים חוזרים אותם יש להדגיש 
      

 5-עידוד הגברת צריכת הירקות והפירות/להציע לתלמידים להביא לביה"ס ירקות ופירות ב ●

 צבעים ולתת חיזוק כשזה קורה.(

  ירקות בכל ארוחה. –יש להזכיר את חשיבות צריכת ירקות בארוחות הצהריים והערב בבית  ●

גם  פירות יכולים לילד בשעות אחה"צ. בריא פתרון פירות עדיפים על חטיפים/ממתקים. זה ●

 להיות חלק מארוחה בריאה. הם

יש לתת המלצות לצריכת ירקות ופירות מחמישה צבעים במשך היום כגון: לפני ביה"ס,  ●

 בביה"ס, בצהריים,  אחה"צ ובערב.

 
 

 

 

 בהצלחה ובהנאה , צוות "כוח הצבע"

 

 

 052-3904373לפניות, ניתן לפנות אל איריס ונטורה, טלפון: 

 office@newcommunity.co.ilאי מייל: 


