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 ון והגיינת הגוףניקי

 לחשוף את הילדים לחשיבות של היגיינת הגוף, דרך פעולת הפעילות:מטרת 

ולהעביר להם פעילות מהנה עם בועות  הסבון, להסביר להם קצת על חיידקים

 .סבון

 אביזרים:

 תרשים 

 בקבוק עם שאלות 

 שיפודים 

  חוטי ברזל 

 מנקה מקטרות 

 חרוזים 

 )סבון כלים, מים ואבקת אפייה )למי הסבון 

 מהלך הפעילות:

אם הם חשבו פעם איך הסבון עובד ואיך הוא עוזר לנו שואלים את הילדים 

 להתנקות? למה כששוטפים סיר שהתלכלך רק עם מים, השמן )הלכלוך( לא יורד? 

לא מתמוססים זה בזה. אם  -למדנו כבר,  שהשמן והמים לא מתחברים אחד לשני

 הסבוןנשטוף סיר רק בעזרת מים, המים לא ימיסו את השמן ולכן השמן יישאר. 

-שונאשמשמעותו " הידרופובי שנקרא חלק -הוא מורכב משני חלקיםפועל כך: 

ששונא מים החלק  ".מים-"אוהבשמשמעותו  הידרופילישנקרא לק וח  "מים

)להראות לילדים מס במים. מתחבר אל השמן ואל הלכלוך והחלק שאוהב מים נ

, המים מסירים הסבון את הכלי שעליו במים כששוטפיםלכן, את הדף המצורף(. 

כי הסבון הוא חומר  ך שמחוברים לחלק השונא מים בסבוןגם את השמן והלכלו

 אחד.

 לפרט לילדים למה חשוב הניקיון וההיגיינה: 
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 איך מונעים מעבר של חיידקים והדבקות במחלות?

בצחצוח שיניים פעמיים ביום,  -שמירה על ההיגיינה של הגוף בכל סדר היום

שטיפת ידיים אחרי השירותים ולפני אוכל, מקלחת כל יום, החלפת בגדים מידי יום, 

 חי. גזירת ציפורניים, בדיקת כינים ושמירה על ניקיון בסביבה שבא אתה

ם לנו לתפקוד הגוף *להוסיף שלא כל החיידקים רעים ויש גם חיידקים שהכרחיי

 ומגינים עליו.

 משחק שאלות בתוך בקבוק:

שאלות. הילד שהפיה יש יושבים במעגל ואחד הילדים מסובב את בקבוק שבתוכו 

פונה אליו מוציא מהבקבוק שאלה ושואל את הילד שהצד השני של של הבקבוק 

 אליו.הבקבוק פנה 

 בועות סבון :מכינים מקל  

 ?מה צריך

 שיפודים

 חוטי ברזל 

 מנקה מקטרות

 חרוזים

 )להכין עם הילדים( מי סבון
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 ?איך עושים

תמיסת מי הסבון )כיוון שהיא צריכה לעמוד זמן מה כדי  מתחילים בהכנת. 1

כוסות מים,  5חצי כוס סבון כלים,  – שהבועות יהיו יותר טובות.( שמים בקערה

 כפית אבקת אפיה. עדיף לשים את התערובת בשמש.

 להשחיל חרוזים על מנקה המקטרת. ילדיםנותנים ל. 2

 מלפפים את מנקה המקטרות על המקל.. 3

הקצוות  2ומלפפים את לב  ,ריבוע ,עיגול :לדוגמהיוצרים צורה מחוט הברזל, . 4

 לסגירת צורה.

מחברים את הצורה שיצרתם , מחוט הברזל. בעזרת "הזרועות העודפות" שנותרו 5

 .)מלפפים(השיפוד אל

אפשר לעשות זאת במספר צורות : בעזרת  –יוצאים לחצר להפריח בועות . 6

המקלות שהכנו, באמצעות הידיים, בעזרת בקבוק חתוך )צורת משפך(, סלסלה של 

ד כוס עם קצת תמיסה וקש, ושהילדים ינשפו )להסביר לפטריות, אפשר לתת לכל י

 טעויות!( כך שהבועות יצאו מהכוס.את ההבדל בין נשיפה לשאיפה כדי שלא יהיו 

בפעילות למדנו על פעולת הסבון, למדנו על החיידקים והבנו את  ם הפעילות:סיכו

  .וחווייתיתמפעילות יצירתית  נהנינוחשיבות הניקיון והיגיינת הגוף. 
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 תרשים סבון:

 

 שאלות למשחק בבקבוק:

 


