
 בס"ד
 

 המלח

 הפעילות מורכבת משני מפגשים. זהו המפגש הראשון:

הילדים יכירו את החומר מלח, כחומר המצוי במטבח, על  מטרת הפעילות:

תכונותיו השונות; הם יגלו שהחומר סופג נוזלים וכן מעלה את צפיפות המים. 

 יהנו.יהילדים יתעסקו עם החומר ו

 :אביזרים

 .סיפור: בת המלך והמלח 

 ,מלח גס. דף עם שאלות לחידון 

 תפו"א, מלח שולחן.צלחות , 

 .קערה, זיתים 

 מהלך הפעילות:

נשאל את הילדים איזה חומרים הם מכירים שנמצאים במטבח בבית.  פתיחה: .1

נאמר להם שיש לנו סיפור לספר להם על לאחר שאחד הילדים יגיד "מלח", 

 המלח.

 בת המלך והמלח.  -סיפור

 ם על המלח.נאמר לילדים שהיום בחוג אנחנו הולכים לגלות דברים מגניבי

 חידון קצר של שאלות מידע על המלח. אחרי כל שאלה המדריכה תרחיב קצת. .2

הוא  -הילד שצדק יקבל גרגיר מלח גס והילד שיהיו לו  הכי הרבה גרגירים

 המנצח.

 

כדי להמחיש את העובדה הזאת אחת השאלות היא על העובדה שמלח מצמיא. 

 נעשה ניסוי:

כל ילד  .ת ובה פרוסת תפו"אצלחכמה ילדים יקבלו כל  ניסוי ספיחת נוזלים: .3

)מניחים בצד, עוברים לניסוי  נמתין כמה דקותישים קצת מלח על הפרוסה. 
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ולאחריהן נראה מה קרה לתפוח האדמה: המלח  הבא ואחר כך חוזרים להסבר(

גרם למים לצאת החוצה. מסביב לתפו"א נראה מים. נסביר לילדים על 

 התכונה.

נוזלים", כלומר הוא  )סופג( למלח יש תכונה מאוד מיוחדת, הוא "סופח ההסבר:

, וזה נייה, מלפפון , תפו"א ועודכמו עגב -מוציא את הנוזלים הקיימים בדברים חיים

 שראינו בניסוי. מה

כשמכינים סלט ירקות, רואים שיש נוזל בקרקעית. אלו הנוזלים שהמלח הוציא  גם

מהירקות. לכן כשמכינים סלט ומעוניינים להשתמש בו מאוחר יותר, עדיף להוסיף 

 מלח סמוך לארוחה.

התכונה הזאת היא הגורמת לתחושת הצמא שמרגישים אחרי שאוכלים מאכל 

 מלוח.

כאשר  זיתיםנשאל את הילדים מה הם חושבים שיקרה ל  זיתים:ניסוי הצפת  .4

את הזיתים והם המים  כוסנכניס ל לאחר שיענו, מים?  כוסלתוך  םנכניס אות

נוסיף נמשיך בניסוי ו .ו כי הם כבדים מן המיםשקעזיתים . נגיד לילדים שהושקעי

 נסביר לילדים מה קרה. .פווצהזיתים יעכשיו ערבב. נומלח 

זיתים יותר כבדים ממים. אם ניקח 'מים' בגודל זית, הזית יהיה כבד  :לניסוי ההסבר

יותר מהמים. לכן בהתחלה הזיתים שקעו. לאחר שהוספנו מלח, המים עם המלח 

 נהיו כבדים יותר מהזית ולכו הזית צף.

 סופח, כמצמיא תכונותיו ועל חשיבותו על, המלח הכרנו יותר את: סיכום הפעילות

מפגש הבא ב)=יכולתו להוציא מים מירקות(, על יכולתו להציף דברים.  נוזלים

  על המלח. משיך ונגלה עוד הפתעהנ
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 הסיפור:

יום  בנות, נחמדות וחכמות. 3לפני שנים רבות, בממלכה רחוקה, גר מלך זקן ולו  .1

 כמה היא אוהבת אותו. -כל אחת מהןאחד קרא המלך לבנותיו ושאל 

הבת  הבת הראשונה אמרה שהיא אוהבת אותו כמו את כל הזהב שבעולם!!! .2

והבת  היהלומים שבעולם!!!השנייה אמרה שהיא אוהבת אותו כמו את כל 

 המלח!!! שהיא אוהבת אותו כמו את השלישית שהייתה גם הכי חכמה, אמרה

שמע המלך את תשובתה של הבת השלישית וכעס מאוד. "לכי מפה"!! צעק  .3

לעולם!!" הבת שמעה את אביה והייתה עצובה מאוד. היא ארזה  "ואל תחזרי

 אל מחוץ לחומות הארמון. מזוודה קטנה ויצאה לדרכה

במשך שנים, הנסיכה הסתובבה ברחבי העולם, עד שיום אחד הגיעה לממלכה  .4

אותה ממלכה שמע על בוא הנסיכה והזמין אותה לארמון.  רחוקה. המלך של

כאשר ראה את יופיה רצה להתחתן איתה וביקש את ידה. הנסיכה הסכימה 

 סים לכל מלכי האיזור.בשמחה ונקבעה מסיבת אירו

כאשר  בין כל המלכים, היה גם אביה של הנסיכה, שלא ידע שמדובר בביתו. .5

הבת ראתה את אביה, היא החליטה לעשות מעשה. היא הלכה לטבחים ואמרה 

 להם: "במנה של אבי, בכל המאכלים, אל תשימו בכלל מלח". וכך היה.

טעים למלך. במשך כל המנות הוא ישב התחילה הארוחה והאוכל לא היה  .6

שלקראת הסוף התעצבן ואמר: " איך אפשר לאכול או לטעום  בשקט עד

 שזה הדבר היקר בעולם? מהאוכל שאין בו טיפת מלח

כאן התערבה הנסיכה שהיא בתו של המלך ואמרה לו: "אז איך זה שגירשת  .7

תה בעצמך כי אמרתי שאני אוהבת אותך כמו המלח והנה א אותי מביתך רק

 בעולם?" אומר כי המלח הוא הדבר היקר

ואז הבין המלך למה התכוונה בתו הקטנה בתשובתה לפני שנים. הוא הבין איזו  

בת חכמה יש לו והתנצל על שגירש אותה. הנסיכה, שראתה שאביה למד את 

הלקח, סלחה לאביה. ומאז ועד היום, באותה ממלכה רחוקה, דואגים שיהיה מלח 

  בכל ארוחה  על השולחן
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 שאלות למשחק:

 בלעדיו האוכל תפל. הרחבה:  -)הוא מוסיף טעם למה המלח חשוב באוכל? -

כך  -היה מאוד מאוד יקר. קראו לו "הזהב הלבן". בעבר היה כל פעם המלח

 שילמו שכר לעובדים במלח ולא בזהב(.קשה להשיגו שאפילו 

)ים המלח. הרחבה: המלח נאגר  מאיפה מגיע המלח לסופר ולבתים שלנו? -

בקרקעית הים ונאסף למפעלי ים המלח. מקור נוסף למלח הוא "מכרות 

 מקומות בהם ניתן לחצוב ולגרד מלח מהאדמה, לא קיים בישראל(. -מלח"

)מלח שולחן, באוכל. מלח גס, מה שאנחנו  איזה מלח אתם מכירים? -

 מחלקים עכשיו(.

 .(ם וביםבאוכל, בגוף האד ) איפה קיים המלח? -

אחת התכונות של  )נהיים צמאים. מה קורה אחרי שאוכלים מאכל מלוח? -

 המלח היא שהוא מצמיא, בגלל שהוא סופג נוזלים,  נסביר בניסוי קרוב(

)צפים. אחת התכונות של המלח היא  מה קורה כששוחים בים המלח? -

 שהוא מכביד את המים. נסביר בניסוי קרוב(.

 ה, דג מלוח, מי מלח(.)בייגל  תן שם של מאכל מלוח -

 


