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  החלב -21חוג מדעים מספר 

סוגי מוצרי  מדו על מקורות החלב, תכונותיו, יתרונותיו,הילדים יל  מטרת הפעילות:

 , הילדים יראו גם מהי גבינה, שהיא מוצר חלב.חלב ודרך הכנת חלב

 אביזרים:

 לוח משחק + כרטיסיות 

 כיסוי עיניים 

 שקית עם תמונות של חיות 

  ,כפות חומץ, קערה חד פעמית, כפית 1חצי כוס חלב 

 מהלך הפעילות: 

ועליה כרטיסיות פרה וחלב המורכב מתמונה של  A3כל קבוצה מקבלת לוח בגודל 

 תמונות שונות שמאחוריהן פעילויות:

 .משחק: פרה עיוורת 

 .מידע שהילד מקריא 

  משחק: לאלו חיות יש חלב? הסבר המשחק: ישנה שקית ובתוכה פתקים

תורו מוציא פתק מהשקית ועליו שעליהם מצוירות חיות שונות. כל ילד ב

להחליט אם החיה שיצאה לו היא חיה שיש לה חלב או לא. )חיות שיש להן 

חלב: כלב ים, אריות, כלב, דולפין, קרנף, קוף, ארנב, ג'ירפה וחתול(. לאחר 

המשחק המדריכה תוסיף שכל החיות שיש להן חלב הן ממשפחת היונקים, 

וצאות דופן הם קרנף, דולפין ועוד(. חיות ולרוב החיות האלו יש פרווה )חיות י

 אין להם חלב. -שמטילות ביצים

  ,שאלה: אלו מוצרי חלב אתם מכירים? תשובה: חלב, חמאה, יוגורט, גבינה

 שמנת וכו'.

 קערה חד פעמית מעט חלב. נראה לילדים שופכים לתוך  מהי גבינה? -ניסוי

חומץ, ולאחר מספר שניות נראה שהחלב צלול ונוזלי. נשפוך לתוך קערת החלב 

)בעיקר  ונהיים בו חלקיקים יותר מוצקים חלק מהחלב נהיה גבשושי איך

אפשר להפריש בעזרת הכפית את החלקים הגבשושיים  .ערה(בדפנות הק
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 ולהראות לילדים.

עם הזמן דקים מועילים, שחיייש  חלבבתוך ה נסביר לילדים על התופעה:

חומר חמוץ שגורם לחלקים שבחלב ומייצרים חומצה )='אוכלים' את הסוכר 

מחמיץ, זה מה שקורה לו.  -חלב שמתקלקלכש (. מסוימים בחלב להפוך לגושים

עושים ליך שהחיידקים כאשר אנחנו מוסיפים את החומץ, אנו מזרזים את התה

, מרתיחים קודם את בתהליך הכנת הגבינהוצרים את הגושים במהירות. וי

ניסים את התערובת לתוך בד ותולים החלב ורק אז מוסיפים חומץ, אחר כך מכ

את הבד, ותוך כמה שעות כל הנוזלים מטפטפים למטה ובתוך הבד נשארים 

 שהם הגבינה. -הגושים

 אלה: חלב של אלו חיות אנו שותים? תשובה: פרה, עיזים וכבשים.ש 

 2,1,3 שלבים בשלבי הכנת חלב שאנו מכירים מהמכולת.  3: אלו תמונות של

חליבת הפרה. לאחר  -שלב ראשוןרצוי שהילדים יורידו את פתקים אלו ברצף. 

שהילדים יראו את התמונה אפשר לומר לילדים שפעם החליבה הייתה ידנית 

 והיום היא מכנית.

י ופסטור. פסטור זהו העברתו למפעל, שם החלב עובר סינון, ניקו -שלב שני

מה שהורג את החיידקים  -תהליך שבו מרתיחים את החלב ומיד מקררים אותו

 המזיקים הנמצאים בחלב בלי לפגוע באיכותו ובטעמו.

לאחר כל שלבי הכנת החלב, הוא מגיע לחנויות בבקבוקים  -שלב שלישי

 ושקיות. כמובן שאפשר גם ליצור מחלב מוצרי חלב שונים.

בפעילות למדנו על מקור החלב, תהליך הכנתו, הכרנו מוצרי  ת:סיכום הפעילו

 הבנו מה קורה לחלב שמחמיץ ואיך מכינים גבינה.חלב שונים ו
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