
חייו של אסטרונאוט 

 

אסטרונאוט 
חייו של 

 גן חובהגיל הילדים: 
 דק׳ 85משך הפעילות: 

ד ם אורער יורכה | ייעוץ מקצועי: מרדתוח החלקת פי"ר(, מדע )עתוף עם תעשיישיב בתכלות זה נערך פעימ



  

 

אוט סטרונל אחייו ש

מטרת הפעילות: 
ם בה! חייל ולת החלתחנת בנוגע לית טכנולוגקרנות מדעיתוח ספי

 .אוטסטרונל אל חייו שמד עלביום זה נ

יך אמיין דנ,להחלת תחנת ארכינ,לחלבההתנהלות  ביןלץרהאדור כבםהחייהתנהלות  בין ישונהתאבין נ

ם! ית להוררכא מזבילו נפים, ואלטצ, נתל מגושמיפת חלד עם חלתפקפשר לא

עזריםזמן הפעילות גיל הילדים 

ם ם המופיעיירזם לעבהתא85 דקות גן חובה  

לותכל פעיב

מהלך הפעילות:  

הערות פעילות זמן 
לותלוש תחנות פעיגן – שת הר אדלס אוטסטרונל אלות – חייו שתחנות פעי 30 דקות 

בוצותבודה בקע יתבודה חווייף עת דרזעל בת החלת תחנרהכ 20 דקות 

בוצותבודה בקע לוםי צירזת אביהכנ 20 דקות 

בוצותבודה בקע תרכת מזם + הכנידמיללום התצי 15 דקות 

רקע על הפעילות 
חוו וישונות ההתחנות  בין רוביעם ידלהיל חלבאוט סטרונהאהתנהלות  תאם ידלילחיש להמת מנל ע

.לחלם בבין החייץ לרדור האכם בי בין החיישונת המו להם אדם שיעיגר

הכנות מיוחדות  
ם: ידלרו היב-3 תחנות שונות בהן יעגן לת הר אדאוט יש לססטרונל אלות חייו שת פעילטוב

ת ילחלם בשחקייך מאל ת חליכהלפפות ד עם כתפקל
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חלק ראשון: תחנות פעילות - חייו של אסטרונאוט 

תחנה ראשונה 
לתפקד עם כפפות 

קל לביצוע!

מה. שיע מצבחן ב וללשול

מהלך הפעילות: 
בוק פפות ובקחד כחן אל שולחו עי1. הנ

ם. ינטם קי חפצינשחן השולל ה2. ע

בוק.בקל הת הפקק שיהם א3. בנ

חן לשולשת גל ,פפותהכת אבוש ללם ידלילרו מא 4. 

ם רביעולהם חפצימנו מם ילהרסות ולני נשה

שון.אחן הרלשול

מהם  שובקם, החפצית ארביעלהמו שסייחר אל 5. 

בוק בקת התו איגור את הפקק ולסחפש אל

אוד! מדולות גפפות כת רזעבת ילהחלת אם יתקנמם אוטיסטרונהאל חלב

טובה  צורהבדתפקלםחייצלמהם  תאזכלוב,תמגושמם יכלבלהם שזה חיהאכן ל

 .לת החלתחניות בתקן תקלות טכנם וליגרג בירבם להחייצלביותר! הם מ

המשימה: 
א  חןשולמםינטקםחפציר ביעלהסו נ.מגושמותפפות כעם  דתפקלסות לנם יכלע

עזרים: 
בודה נה / עיפפות בישול / גכ

חנות י שולנש

בוק ופקק בק

נות טקבובות  גו,לחלקי  מוכם ינטקם חפצי

ל( ל חלצוי ש)ר

צעצועי קטנים: לחפצים רעיונות 

סיכות בקבוקים, של פקקים קי נדר,

כדורי לגו, טושים, עפרונות, לשיער,

משחק ועוד.
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קל לביצוע!
אך מצריך

אביזר מיוחד 

חלק ראשון: תחנות פעילות - חייו של אסטרונאוט

תחנה שניה 
הליכת חלל 

ללכת כאשר כוח המשיכה אינו מאפשר זאת, זו משימה לא פשוטה. כדי להמחיש 

את זה ניתן לבצע תרגיל פשוט: 

משתתפים:  המשימה:
6 שחקנים בקבוצהבעת השריקה הילדים ינסו להביא את 

הכדור שלפניהם תוך כדי התמודדות  

עם כוח התנגדות. 

 // TRXחבה דות( רגצועת גומי )התנר

חנויות ספורט ג בשיתן להינ

מהי כבידה? )כח המשיכה(
מהכוחות אחד הוא יָה( יַטצְ וִו )גְָר יָדה כְ בִ

גופים בין פועל משיכה כוח בטבע; הבסיסיים

ומרחקם שלהם המסות למכפלת בהתאם

מתייחס הכובד" "כוח )המונח מהשני אחד

אליו מושך הארץ כדור בו לכוח כלל ב דרך

עצמים על פני שטחו(.

איך מסבירים לילדים מהו כח המשיכה? 

 לפני התרגיל, קחו כדור וזרקו אותו על 

הריצפה

תשאלו את הילדים: למה הכדור נופל למטה? 

 תשאלו את הילדים: האם הם ראו משהו 

שמושך את הכדור? למשל חבל או קפיץ

 הסבירו להם שמה שמושך אותנו, ואת 

החפצים שלנו לריצפה זהו כח המשיכה

 כוח המשיכה הוא כוח שכדור הארץ מפעיל 

על כל החפצים וגם עלינו. בחלל, הכח הזה 

נחלש מכיוון שאנו מתרחקים מהקרקע 

מהלך הפעילות: 
גומייה.תוך הל בגעמם בידלת הידו אעמי1. ה

י פנלפשר האכל כחורה אחק להתרלהם  רומא 2. 

גומייה. חת היתמ

.לגעמ, ב-6 תחנותם בידורב כחק ררמבו ב3. הצי

כל או  קהי)שרהאות  תןנבהיכי  םידלילרומא 4. 

שכל כך  ,דורכליעגלהמהם  חדאכל לעחר( אמוןסי

התחושה לו. שד הצמן  גומייההת אמושך  דמילת

ת אמה מדא והי ,דותגהתנתחושת  אהית רהנוצ

 .לת חליכהקושי בהל

עזרים: 
דות( גת התנדולה )או גומייג TRXת גומיי

 .לגעמם בירסודם מידור6 כ

קל לביצוע!
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חלק ראשון: תחנות פעילות - חייו של אסטרונאוט 

תחנה  שלישית 
איך משחקים  

בכדור בחללית? 

מצריך הערכות

מוקדמת עם

אביזרים שונים

תקרה דה ויש וו במיאופציה 1: ב

מקומות להולך  ,טאליותר  זז,יירגמלתחראגתנהמלנו שדור הכדה ביהכח כאלל

.דורגות הכת התנהמה אדשחק זה נמם. ביחרא

הכנות:  
תוך הרשת דור בסת הכהכנ

 .חבלבור הרשת לחי

ת החבל בוושחלה

משתתפים:  
י אחרם + מבוגר אשתתפי6 מ

עזרים: מהלך הפעילות: 
.1 

.2 

.3 

רשת  ,רךדור כ, בןלגומי  חוט מהתקרה יהלתוו  שחקמםשחקימהם  זו תחנהבשםידלילרו מא

ביון ם דקה / גריגיידרות" סי"מ

אותו סור מוידור הכת אק יחזים ידלמהיחד א

יו רחבל

י אחרהאהמבוגר  לער אוויבדור שהכמן זב

כך דור הכת אשוך מהחבל(לת אק יחז)שמ

לולו. סמח מרבשי
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חלק ראשון: תחנות פעילות - חייו של אסטרונאוט 

תחנה  שלישית 
איך משחקים  

בכדור בחללית? 

שימו לב זוהי

האופציה

הפשוטה יותר!

תקרה ין וו בדה ואמיאופציה 2: ב

מקומות להולך  ,טאליותר  זז,יירגמלתחראגתנהמלנו שדור הכדה ביהכח כאלל

.דורגות הכת התנהמה אדשחק זה נמם. ביחרא

הכנות:  
תוך הרשת דור בסת הכהכנ

חוט גומיבור הרשת לחי

משתתפים:  
י אחרם + מבוגר אשתתפי6 מ

עזרים: מהלך הפעילות: 
ביון. ם דקה/ גריגיי, רשת דדור רךבן , כחוט גומי לפה ציל הרל עגעמבה בם בישיידלת הירו אד1. ס

מן זבדור הכעם  רות"סי"מלשחק  להם רומא 2.

ת החבל ק איחזי מאחרשהמבוגר הא

דור הכת איו לאשוך מיהחבל  עותצמאב ,המבוגר 3.

דור הכת אסיט להסה נויסרות ההתממן זב

לו. עי שבטלול הסמהמ



חייו של אסטרונאוט 

 

    

 

 

 

חלק שני: הכרת תחנת החלל

הכרת תחנת החלל
חווייתי עבודה דף בעזרת

דף צביעה דינמי של תחנת החלל המורכב משני חלקים:

איור של תחנת החלל, עם חור לחלון. חלק ר אשון:

להזזה, ניתנת הרצועה החלל. מתחנת שנשקפת נוף רצועת חלק שני:
וכך הנוף משתנה. 

קל לביצוע!

עזרים: מהלך הפעילות:
רצועות נוף+הדפסת דפי צביעה ספר מכ ,ףצורהמביעה הצמקובץ  םעותקיפיסו דה1. 

מספריים / סכין חיתוך ם.ידלהי

ספר מכ ,הנוףצועות רפי מדם עותקיפיסו דה 2. 

ף(. דצועות בם )3 רידלהי

 .ציורבת החלונות ש, חתכו אתוךת סכין חירזע3. ב

 .צועות נוף4. חתכו ר

ף בקו המקווקו. דת ב5. קפלו א

בוע. צם לידליתנו ל 6.

 .צועת נוףמו חלקו להם רחר שסייאל7. 

חלון. צועה כך שהנוף יהיה בת הרלו אשחי8. ה

לה. אנה ושממיצועה ית הרזו איז9. ה
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הכנת אביזרי צילום 
הכנת אביזרי צילום באמצעות דפי צביעה

ילדי הגן יכינו אביזרי צילום של אסטרונאוט: ידביקו, יגזרו, יצבעו, יקשטו וכו'. 

כמו אסטרונאוטים אמיתיים!  לאחר מכן יצטלמו ילדי הגן
קל לביצוע!

חלק ש לישי: הכנת אביזרי צילום

צביעה: דפי  באמצעות הפעילות מהלך
 (.חישקףדלעיוצ)רם דילהיפר סמכםלויצרי זביאוסיפדה 1.

ם. פידת הם אידלי2. חלקו ל

ם. צונרם כית הציורשט אבוע ולקצרו להם למ3. א

 .יחורהאדו ציבמקל  לו קובידוהרזהאבית ארוזגסיום, ב 4.

ת ה-WhatsApp.בוצחו בקלם ושידלת הימו א5. צל

מהלך ההכנה ללא צביעת הילדים:  
ם ייעונבביעה הצי הצרזת אביפיסו אד1. ה

י חורדו האציקו מקל בבידר והזת האבירו אז2. ג

 ת ה-WhatsApp בוצחו בקלם ושידלת הימו א3. צל

שיהיה כדי הפנימי החור את חתכו בקסדה לב! שימו
להדביק אפשר רוצים אם הילד. פני את לראות ניתן

שקף בחור.

עזרים: 
ם פיצורם מציבפסת קדה

ץ מקלות ע

ם עיבם, צטושי

ם ייספרמ

ק דב

בקות מד

א חובה( ם )לקפיש
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חלק רביעי: הכנת מזכרת 

משחק מזכרת  
מעבורת חלל מעופפת 

התלמידים יכינו מעבורת חלל לצביעה באמצעות דפי צביעה וקש קל מאוד
לביצוע! 

מהלך הפעילות: 
ביעה פי הצת דפיסו אד1. ה

םידלי2. חלקו ל

ת אעו בצוישטו קיםידלהירה- ציויביעה צשעת  3. 

ם צונרת כבורעהמ

חלק ת ואתבורעהמת אזור גליש  מו-שסייחר אל 4.

בקה דהה

בקה דת חלק ההי אחורדו האציק בביד5. יש לה

בקה דההכיס ליס להכניש  שבייהתבק דשהחר אל 6.

ש ת הקא

ת! בורעת המש את הקרזעעיפו בה7. 

עזרים: 
ל ת חלבורעביעה מפי צפסת דדה

ם ידלספר הימם כשיק

ם ייספרמ

ם טושי

ק דב




