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מסע בין כוכבים

הכרת כוכבי הלכת  
במערכת השמש 

גן חובה גיל הילדים: 
 דק׳ 60משך הפעילות: 

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



מסע בין כוכבים - כוכבי הלכת במערכת השמש

קל מאוד
לביצוע! 

זמן הפעילות מטרת הפעילות: 

60 דקות א קרנות בנושתוח ספי

ם ישונת הכבי הלכוכ

.ששמת הכערמב

מהלך הפעילות:  

מה עושים: 

ת כערל ממד עלביום זה נ

ם יעונבצכין א, נששמה

בי ר כוכדת סם אירתאשמ

מד לע סיפור ונשמ, נתכהל

ת! כב לחד כל כוכזהות מה מייל

שחק משחק בר נבל דסופו שב

 .רל הקית עכבי לרון: כוכיכז

הערות פעילות זמן 
בוצותבודה בקע תכבי לי כוכעונבצת אהכנ 30 דקות 

יכוזר םביסע בין כוכשעת סיפור - מ 20 דקות 

האילבמ תכבי לרון - כוכיכזשחק המ 10 דקות 
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יצירה:
הכנת אצבעוני  

כוכבי לכת 

למידת סדר כוכבי הלכת במערכת השמש. קל מאוד
לביצוע! 

כוכבי הלכת במערכת השמש

המשימה: 
 ,ששמהתכערמבתכהלבי כוכת אםמיהמדם יעונבצאנו יכים ידלהיזו  לותפעיב

אה. בלות הפעים ליעונבצשיכו עם האמם יידלחר ההכנה היאל

עזרים: הוראות: 
דלכל ים ליעונבצף אד  1. ,ףצורהמם יעונבצהאמקובץ  םעותקיפיסו דה

םייספרמ ם ידלספר הימכ

קדב שטם לקידליתנו ל .2 

םיעונבצהאת אזור גללהם  רומאמו שסייחר אל .3 

מון סיב

דהיענר הדת סם אידליגו להצי .4 

ץרדור האכ אהבלות הפעים ליעונבצת הארזעשיכו בהמ .5 

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

צ דק

אורנוס 

ירח + 

חמה 

חצי שמש
חצי שמש

נוגה 

מ אדים
שבתאי

נפטון
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שעת סיפור 

כוכבי הלכת במערכת השמש

פשוט!
מתאים
לפעילות
בריכוז 

בי כוכיהוי זלות פעים קיינסיפור המן זב .תכהלבי כוכל עסיפור  תאהקר

מה. יתאע המבצפת האם שהוכנו, בהניעונבצת עם האכהל

עזרים: הוראות: 
.1 

.2 

.3 

.4 

ם"ביסע בין כוכסיפור "מ ם" ביסע בין כוכסיפור "מת הפיסו אדה

תמלות הקודם מהפעייעונבצא חצי גורן בה בישיגן לת הרו אדס

ל עם יעונבצהאת אם לשים ידלילרו מא

עות בצהא

ל כ"ב :םדילהית אחו הנר פוסיהת אקרהי נפל

א בהת כלב כוכלבור ענשפעם 

מה" יתאע המבצהא

ת אמו יהר –

ם ילהרם ידלמהישו ובקסיפור הת אאו יהקר 5.

ים נועבאצ



מסע בין כוכבים - כוכבי הלכת במערכת השמש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

משחק זיכרון 
כוכבי לכת  

קל מאוד
לביצוע! 

כוכבי הלכת במערכת השמש

המשימה: 

מספריים

ת אזהה ונבוצות(, בקגם  לשחק פשר)אגן הי דלילרון יכזשחק מר הקיל עלה תנ

םיילזואם ויינפייאפי מם לישונת הכבי הלכוכ

עזרים: הוראות הכנה:  
פסה דרון להיכזשחק הקובץ מת" כבי לשחק כוכסיפור "מפיסו הדה .1

ם יש( ציה )אנמית למכונם בועיית הררו אזג .2

ר )וולקרו( ם לקיקוטשיסיש ם אציה, נמילת מכונבם פידהת ארו ביעה .3

ם רשותכב

ל עמדה להצם קוטשיסם ידדהצי נשמקו בידה .4

ר הקי

ם ידלל היר כך שהלוגו פונה אל הקילו עת .5

ם! מיעירון בניכזשחק המשחקו ב .6

הוראות משחק: 
ר ל הקיתורו אד בלנו כל ימיזה

ם רטיסיי כנרו לו להפוך שמא

ם ותנו לו לשחק תור נוסף ם חשופירטיסית הכרו איאשם – הם זהירטיסים הפך כא

תור א בבד הלת הינו אמיזרה והחזם ברטיסית הכם – הפכו אם זהיניאם שרטיסיי כנם הפך שא




