סקרנות כדרך חיים

סדנאות ,ערכות וחוגי מדע לגני הילדים ובתי הספר
חברת ינוקא מתמחה בכתיבת תכניות לימודים ,חוגים ,סדנאות העשרה
וקורסים לצוותי חינוך ב 15 -השנים האחרונות.
בימים אלו ,אנו מציעות מגוון פתרונות יצירתיים עבור ילדי הצהרונים.
חוג מדעי שבועי ,סדנאות מדע חד פעמיות וערכות להכנה עצמית ,הכל
מועבר על ידי צוותי הצהרון.

מערך כתוב

חומרים למדריכה ולילד

סרטוני הדרכה

בנוסף ,אנו ערוכות לכתוב ולהכין כל תכנית שתרצו ,בנושאים מגוונים,
כולל ערכה מלווה לכל ילד.
נשמח לעמוד לרשותכם.
זהבית | 050-2312120 -אילנה050-2312126 -
יחד ,נעבור הכל בשלום
050-2312120/6
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חוג מדע חודשי קבוע
•  4שיעורים מידי חודש ,סביב נושאים מדעיים
מגוונים
• מגיע אחת לחודש ,ארוז בקרטון.
• החוג מכיל -סיפורים ,הדגמות ותוצרים.
• מחיר עבור חודש 420 -שקלים לקבוצה.
• המחירים אינם כוללים מע״מ.

• המחיר נכון למינימום  15כיתות.
• הערכות מותאמות ל 30 -ילדים.
• המחירים כוללים משלוח לנקודה אחת,
בטווח שבין חדרה-אשדוד.

מדעי הכימיה

לנוזלים תכונות רבות
ומיוחדות .ננסה לגלות
את חלקן בהתנסויות
מרתקות.

חוק הנימיות
חוק ארכימדס
ציפה ושקיעה
מסיסות

מדעי האוויר

האוויר שקוף ,ולכן
לעתים אנו נוטים לשוח
את עצם קיומו .אך הוא
חיוני לקיומנו ,ונמצא בכל
מקום.

לחץ אוויר
דחיסת אוויר
כח העילוי
אוויר חם וקר

שווי משקל וצנטרפוגה

כאשר מרכז הכובד
נמצא ישר מעל בסיס
הגוף ,אפשר לומר
כי הגוף נמצא בשווי
משקל.

עולם הצבעים

מבחינת הפיסיקאים,
הצבע הוא תחושה,
המבטאת פעילות
פזיולוגית המתרחשת
בעיניים ובמח.

אשליות ותעתועים

העין היא מכשיר אופטי.
היא מבדילה בין צבעים,
מתמקדת על עצמים באופן
אוטומטי ומסתגלת .אך,
הדברים שאנו רואים
עלולים להטעות את המח.

משחקי שווי משקל
כח צנטרפוגלי
כולם של המאזניים

מהו מסע יסוד
הצבעים ״לבן״ ו״שחור״
מהו צבע בחומרי מדע

תעתועי ראיה
אנאמורפוזה
אשליות

עולם המגנט

מגנטים הם עצמים
היכולים למשוך עצמים
שונים ,בעיקר ברזל
ופלדה.

תכונות המגנט
כוחות דחיה ומשיכה
שדה מגנטי

מדעי הצלילים

אנו שומעים צלילים
משום שהם נעים
למרחקים בצורת גלים

איך רואים את מה שאנחנו
שומעים?
ממה מורכב הקול
נגינה על כלים
מה בין מוסיקה לרעש?

מעבדות ניידות כיתתיות
• סדנא מושלמת ,להעברה על ידי הצוות.
• הסדנאות מגיעות ארוזות בקופסת פלסטיק,
מתאימות לשימוש חוזר.
• הסדנאות מכילות מערך ,ניסוי קבוצתי וניסוי אישי.
• מחיר עבור סדנא -בין  150שקלים ( 5שקלים לילד)
ל 180 -שקלים ( 6שקלים לילד).

• המחירים אינם כוללים מע״מ.
• המחיר נכון למינימום  15כיתות לכל סדנא.
• הערכות מותאמות ל 30 -ילדים.
• המחירים כוללים משלוח לנקודה אחת,
בטווח שבין חדרה-אשדוד.

עולם הצבעים
בדרך מדעית מרתקת ,נלמד על
ערבובי צבעים

• פיפטות
• פלטות צבעים
• צבעי מאכל
• ניסוי אישי לכל ילד-
מבחנה עם דף תצפית

 6ש״ח לילד
( 180ש״ח לערכה)

• ניסויים מדליקים
של ערבובי חומרים
• הכנת מנורת לבה

 5.5ש״ח לילד
( 165ש״ח לערכה)

כוחו של סבון
ערכת בועות סבון מדליקה,
ניסויים בסבון והכנת מתקן
בועות אישי לכל ילד

• ערכת בועות סבון
• ערכת ניסוי
• הכנת נחשול

 6ש״ח לילד
( 180ש״ח לערכה)

עולם השיקויים
עורכים ניסויים בחומרים
מיוחדים ומכינים ג׳ל נצנצים

• ערכת ניסוי קבוצתית
• ערכת ג׳ל נצנצים לכל
ילד

 5ש״ח לילד
( 150ש״ח לערכה)

עולם המים
מגוון ניסויים מרתקים בצלחת
פטרי

• ערכת ניסוי קבוצתי-
מתח הפנים של המים,
ניסוי נימיות.
• ניסוי אישי -צלוחית
פטרי לכל ילד.

 5ש״ח לילד
( 150ש״ח לערכה)

• ערכת ניסוי בנושא
ריח
• ערכה להכנת בושם
לכל ילד

 6ש״ח לילד
( 180ש״ח לערכה)

• ניסויים בתחום התעופה
וכח הסיבוב
• שיגור טיל קבוצתי
לחלל.
• הכנת טיל

 5ש״ח לילד
( 150ש״ח לערכה)

מערבבים חומרים
מגוון ניסויים והכנת מנורת לבה
לכל ילד.

חוש הריח
לומדים על חמשת החושים
ומכינים בושם אישי לכל ילד

עולם החלל
העולם המרתק של מערכת
השמש.

ערכות המדע והיצירה שלנו
• לכל ערכה יתווסף מערך כתוב.
• הערכות פשוטות לתפעול ,ועם זאת יפות ומרשימות.
• המחירים נכונים למינימום  500יחידות (מכל ערכה).
• המחירים אינם כוללים מעמ.

• הערכות מגיעות בקבוצות של  30יחידות
• תינתן הנחה נוספת לכמות גדולה מ 1000 -יחידות.
• המחירים כוללים משלוח לנקודה אחת ,בטווח שבין
חדרה-אשדוד.

ערכות המדע שלנו
בעלי חיים -ציפור שווי
משקל
ציפור שלום ,שעומדת על קצה
האצבע
עולם המים-
הכנת מבחנה עם דף תצפית
לכל ילד

• ציפור
• פלסטלינה

• מבחנה
• כדורי ג׳ל
• דף תצפית
• פיפטה

סוסון ים
כח הכבידה ושווי משקל

• סוסון
• כוסית
• מדבקות קטנות
• סרט

מוסיקה מכושפת
תוף איכותי עליו אפשר לנגן..
ולנגן /לחלופין-גיטרה

• גליל
• מקל
• בלון

טיסנים -תגליות והמצאות
עולים על המטוס ויוצאים
למסע עולמי

• מטוס
• מקל
• פלסטלינה

משקפת פלאים
לומדים על תעתועי ראיה
וצבעים

• משקפת
• שקפים
• תמונה צבעונית

עולם המגנט
קוביית עץ ממוגנטת לתליה
על המקרר,
תוך למידה על כח המגנט

• קוביית עץ
• מגנט
• עיניים זזות
• דבק למדריכה

 ₪ 2.8לערכה

 ₪ 3לערכה

 ₪ 2לערכה

 ₪ 3.5לערכה

 ₪ 2.5לערכה

 ₪ 2.5לערכה

 ₪ 3.5לערכה

שעון שמש
יוצרים שעון שמש בתלת מימד

• שעון לכל ילד
• מחוג לכל ילד

 ₪ 2.5לערכה

תעתוע אנימציה
מכינים תעתוע אנימציה ולומדים
על תעתועי ראיה

• ספרון
• מקל

 ₪ 2.5לערכה

טיל
מכינים ומעיפים טיל לחלל

• טיל לכל ילד
• קשית

 ₪ 2לערכה

ערכות היצירה שלנו

חייזרים
יוצרים חייזרים מדליקים

• גליל לכל ילד
• דמות חייזר לבחירה
• עיניים זזות

 ₪ 3.5לערכה

תמונה בתלת מימד
תמונת חמסה מדליקה עם
מסגרת

• תמונה לכל ילד

מציירים בכפות הידיים
לומדים שיטה לציור בעזרת
כפות הידיים

• חוברת יצירה
צבעונית
• אביזרי קישוט

 ₪ 3.5לערכה

בעלי חיים -מובייל פרפרים
פרפרים יפהפיים נתלים זה מעל
זה

• פרפרים
• חוט
• חרוזים

 ₪ 3לערכה

עולם האגדות -תיאטרון
אצבעות
יצירת סיפור שלם באצבעות

• ארבע דמויות
מקוריות

 ₪ 1.5לערכה

 ₪ 2.5לערכה

 ₪ 2לערכה
בעלי חיים -אריה וחתול
חיות בתלת מימד

•  2חיות
להרכבה עצמית

