
  

 יםמתחיל
 משאלה...

 השערה
תהייה  כםמה לדעת

 התשובה?
 

 ניסוי

 שאלון/ ריאיון

 תצפית

 המלצות
יכול  מה שגיליתם איך 

ולמי? ?לעזור   

 מסקנות
 מה גיליתם? 

 מה התובנות שלכם?

 

 תוצאות
?מה קרה   

 

!םיריעצ םירקֹוח  
 אנחנו

 מורה באהבה



בּו ֵאָלה ַעל ִחשְׁ ָפר ַעל אֹו שְׁ ֵאלֹות ִמסְׁ ַענְׁיְׁנֹות שְׁ מְׁ  שֶׁ

כֶׁם תְׁ בּו אֶׁ ִכתְׁ . אֹוָתן וְׁ

 מתחילים משאלה

 מורה באהבה



  

 

  

 השערה

בּו יֹות יְׁכֹוָלה ָמה ,ִחשְׁ שּוָבה ִלהְׁ ֵאָלה ַהתְׁ ָלכֶׁם ַלשְׁ ?שֶׁ  

ם ָלָמה ִבים ַאתֶׁ ֹּאת חֹושְׁ ז ִהֵיה שֶׁ שּוָבה תְׁ  ?ַהתְׁ

 

 ִכי...

 

ִהָיה... שּוָבה תְׁ ִתי ַהתְׁ ַדעְׁ   לְׁ
 

 מורה באהבה



  

 נסּוי
בּו ם ִנּסּוי ַעל ִחשְׁ ַאתֶׁ ע יְׁכֹוִלים שֶׁ ַבצֶׁ ֹּר לְׁ ַיֲעז ַגלֹות ָלכֶׁם שֶׁ ת לְׁ שּוָבה אֶׁ כֶׁם. ַהתְׁ ֵאַלתְׁ ִלשְׁ  

בּו ת ִכתְׁ ָבִרים אֶׁ  :ַהָבִאים ַהדְׁ

 
ת ַהִנּסּוי? עּו אֶׁ ַבצְׁ  ַעל ִמי תְׁ

ת ַהִנּסּוי? ְֹּך אֶׁ ֵדי ַלֲער שּו כְׁ ַתמְׁ אֵ לּו ֲעָזִרים ִתשְׁ  בְׁ

 ַכָמה זְַׁמן יֳָעַרְך ַהִנּסּוי?

 מורה באהבה



  

 תאּור הנסּוי
בּו ת ִכתְׁ ָלֵבי אֶׁ ָלכֶׁם. ַהִנּסּוי שְׁ שֶׁ  

ָכל ַתֲעׂשּו ָמה  :ָשָלב בְׁ

 
ָחָלה ֲאִני...  ַבַהתְׁ

 

 ַאַחר ָכְך...

 

...וְָׁאז  
 

...ַבּסֹוף  

 

 מורה באהבה



 

  

בּו ם ָמה? ַבִנּסּוי ָקָרה ָמה, ִכתְׁ  ?ִגִליתֶׁ

 

 תוצאות הנסּוי

 מורה באהבה



 

 שאלון

רּו ָפחֹות ַחבְׁ ֵאלֹות 8 לְׁ ִאימֹות שְׁ ַמתְׁ ָקר שֶׁ חְׁ ָלכֶׁם ַלמֶׁ  :שֶׁ

ם ִאם ,ִזכְׁרּו • תֶּ ַחרְּ ֵאלֹון בְּ ם, ִבשְּ ִקים ַאתֶּ ַחלְּ ת מְּ ֵאלֹונִים אֶּ ם ַהשְּ ִריִכים ֹלא וְַּאתֶּ  צְּ

יֹות  .נֹוכְִּחים ִלהְּ

 
1 ___________________________________________________.

2___________________________________________________. 

3___________________________________________________. 

4___________________________________________________. 

5______________________________________._____________ 

6___________________________________________________. 

7___________________________________________________. 

8___________________________________________________. 

9___________________________________________________. 

10_______________________.___________________________ 

 
 מורה באהבה



 

 ריאיון
רּו ָפחֹות ַחבְׁ ֵאלֹות 8 לְׁ ִאימֹות שְׁ ַמתְׁ ָקר שֶׁ חְׁ ָלכֶׁם ַלמֶׁ  :שֶׁ

ם ִאם ,ִזכְׁרּו • תֶּ ַחרְּ ֵרָאיֹון בְּ ם, בְּ ִריִכים ַאתֶּ ת צְּ בֶּ ֻרֲאיָנִים ִעם ָלשֶּ ֹּב ַהמְּ ת וְִּלכְּת ם אֶּ שּובֹוֵתיהֶּ  . תְּ

ם • ֹּל יְּכֹוִלים ַאתֶּ א ֵאלֹות עֹוד ִלשְּ עֹולֹות שְּ ם ֹלא ִאם ַגם, ָהֵרָאיֹון כְֵּדי תֹוְך שֶּ תֶּ נֵי אֹוָתן כְַּתבְּ  .ִלפְּ

 
1 ___________________________________________________.

2___________________________________________________. 

3___________________________________________________. 

4___________________________________________________. 

5___________________________________________________. 

6___________________________________________________. 

7___________________________________________________. 

8______________________________________._____________ 

9___________________________________________________. 

10__________________________________________________. 

 
 מורה באהבה



  

1 ___________________________________________________.

2___________________________________________________. 

3___________________________________________________. 

4___________________________________________________. 

5___________________________________________________. 

6___________________________________________________. 

7______________________________________._____________ 

8___________________________________________________. 

9___________________________________________________. 

10__________________________________________________. 

 

בותדף תשּו  

 מורה באהבה



 

 תצפית

בּו ם ָמה: ִכתְׁ ִאיתֶׁ ִפית רְׁ ם ַבַתצְׁ ֲעַרכְׁתֶׁ  ?שֶׁ

 
ָרִאיִתי ִמָמה ֵמִבין ֲאנִי ָמה  ?שֶּ

 
 תּושחֲ רַ תְּ הִ הַ  ֵתאּור

 

 מורה באהבה



  

 מסקנות
ֵאלּו ָקנֹות לְׁ ם ַמסְׁ ַהִגיעַ  יְׁכֹוִלים ַאתֶׁ בֹות לְׁ ִעקְׁ ם ָמה בְׁ ִגִליתֶׁ ָקר שֶׁ חְׁ ָלכֶׁם ַבמֶׁ  ?שֶׁ

ָקנֹות ָלכֶׁם ַהתֹוָבנֹות ֵהן ַמסְׁ  .שֶׁ

בּוכִ  ָפחֹות תְּ ֵתי לְּ  :תֹוָבנֹות שְּ

 

1תובנה   

2תובנה   

 מורה באהבה



 

 

 המלצות

ם ָמה ֵאיְך ִגִליתֶׁ ַסֵיעַ  יָכֹול שֶׁ  ?לְׁ

ִמי ַסֵיעַ  יָכֹול זֶׁה לְׁ  ?לְׁ

 

 מורה באהבה


