מסע בין כוכבים  -כוכבי הלכת במערכת השמש

מסע בין כוכבים
הכרת כוכבי הלכת
במערכת השמש

גיל הילדים :גן חובה
משך הפעילות 60 :דק׳

מערך פעילות זה נכתב בשיתוף עם תעשיידע (ע"ר) ,מחלקת פיתוח הדרכה | ייעוץ מקצועי :מר יורם אורע ד

מסע בין כוכבים  -כוכבי הלכת במערכת השמש

לקלבימאוד
צוע!

מטרת הפעילות:

זמן הפעילות

מה עושים:

פיתוח סקרנות בנושא
כוכבי הלכת השונים
במערכת השמש.

 60דקות

ביום זה נלמד על מערכת
השמש ,נכין אצבעונים
שמתארים את סדר כוכבי
הלכת ,נשמע סיפור ונלמד
לזהות מה מייחד כל כוכב לכת!
בסופו של דבר נשחק במשחק
זיכרון :כוכבי לכת על הקיר.

מהלך הפעילות:
זמן

פעילות

הערות

 30דקות

הכנת אצבעוני כוכבי לכת

עבודה בקבוצות

 20דקות

שעת סיפור  -מסע בין כוכבים

ריכוז

 10דקות

משחק הזיכרון  -כוכבי לכת

במליאה

מסע בין כוכבים  -כוכבי הלכת במערכת השמש

יצירה:
הכנת אצבעוני
כוכבי לכת
לקלבימאוד
צוע!

למידת סדר כוכבי הלכת במערכת השמש.

המשימה:
בפעילות זו הילדים יכינו אצבעונים המדמים את כוכבי הלכת במערכת השמש,
לאחר ההכנה הילדים ימשיכו עם האצבעונים לפעילות הבאה.

הוראות:

עזרים:
דף אצבעונים לכל ילד

 .1הדפיסו עותקים מקובץ האצבעונים המצורף,
כמספר הילדים

מספריים

 .2תנו לילדים לקשט

דבק

 .3לאחר שסיימו אמרו להם לגזור את האצבעונים
בסימון
 .4הציגו לילדים את סדר הענידה
 .5המשיכו בעזרת האצבעונים לפעילות הבאה

 11אצבעונים
(ירח נמצא על האצבע של כדור הארץ)
השמש על שני האגודלים (חצי חצי)

כדור הארץ
 +ירח
צדק
חמה

מאדים
נוגה

אורנוס

שבתאי
נפטון

חצי שמש
חצי שמש

השמש
השמש
במערכת
במערכת
הלכת
הלכת
כוכביכוכבי
מסע בין כוכבים -

שעת סיפור
פשוט!
מתאים
לבפריעילות
כוז

הקראת סיפור על כוכבי הלכת .בזמן הסיפור נקיים פעילות זיהוי כוכבי
הלכת עם האצבעונים שהוכנו ,בהנפת האצבע המתאימה.

הוראות:

עזרים:

 .1הדפיסו את הסיפור "מסע בין כוכבים"

סיפור "מסע בין כוכבים"

 .2סדרו את הגן לישיבה בחצי גורן

אצבעונים מהפעילות הקודמת

 .3א מרו ל י ל ד ים לשים את הא צ ב עונ ים ע ל
האצבעות
 .4לפני הקראת הסיפור הנחו את הילדים" :בכל
פעם שנעבור לכוכב לכת הבא – הרימו את
האצבע המתאימה"
 .5הקריאו את הסיפור ובקשו מהיל דים להרים
אצבעונים

השמש
השמש
במערכת
במערכת
הלכת
הלכת
כוכביכוכבי
מסע בין כוכבים -

משחק זיכרון
כוכבי לכת

לקלבימאוד
צוע!

המשימה:
נתלה על הקיר משחק זיכרון לילדי הגן (אפשר לשחק גם בקבוצות) ,ונזהה את
כוכבי הלכת השונים לפי מאפיינים ויזואליים

הוראות הכנה:

עזרים:

 .1הדפיסו הסיפור "משחק כוכבי לכת"

קובץ משחק הזיכרון להדפסה

 .2גזרו את הריבועים

מכונת למינציה (אם יש)

 .3העבירו את הדפים במכונת למינציה ,אם יש
ברשותכם

סקוטשים לקיר (וולקרו)
מספריים

 .4הדביקו משני הצדדים סקוטשים להצמדה על
הקיר
 .5תלו על הקיר כך שהלוגו פונה אל הילדים
 .6שחקו במשחק הזיכרון בנעימים!

הוראות משחק:
הזמינו כל ילד בתורו אל הקיר
אמרו לו להפוך שני כרטיסים
אם הפך כרטיסים זהים – השאירו את הכרטיסים חשופים ותנו לו לשחק תור נוסף
אם הפך שני כרטיסים שאינם זהים – הפכו את הכרטיסים בחזרה והזמינו את הילד הבא בתור

