
ולהישאר בריאלהיות בריא

עכשיו תורי
חוברת הפעלות לילדים



∑∂∞מרכיבי השפה העיצובית ˇ שפה איורית∂∂∞ מרכיבי השפה העיצובית ˇ שפה איורית

איורי איזור ילדים
שפה איורית זו נועדה לשמש באזורי הילדים 

במאוחדת ובהעברת מסרים הנוגעים לילדים או 
הוריםÆ דמויות הילדים מסוגננות בדומה לשפה של 

Æהאייקונים המופיעים בספר זה
במרכז שפה איורית זו קיימות שתי דמויות של ילד 
וילדהÆ הדמויות עוסקות בפעילויות שונות¨ וקיימת 

אינטראקציה בינן לבין עצמן¨ בינן לסביבה¨ ובינן 
לדמויות אחרות באיורÆ הדמויות יוצרות הזדהות של 
המתבונן עם המתרחש באיורÆ הן משדרות שמחה¨ 
אופטימיות¨ וכיף ≠ רגשות שיש לעורר אצל המבקר 

Æבקופת החולים

עקרונות מנחים
השפה האיורית מורכבת מהצבעוניות הראשית¨ 

המשנית והמשלימה¨ המפורטות בפרק צבעוניות 
 Æבספר זה

Æאין להוסיף כל צבע שהוא לפלטת הצבעים
יש להתחשב בהגדרות היררכיית הצבעוניות המוגדרת 

בפרק צבעוניות בספר זה¨ כדי לשמור על המראה 
Æהכללי הנכון של האיזור המאוייר

השפה האיורית מורכבת מאלמנטים בודדים¨ אותם 
ניתן למקם ברחבי הפורמט¨ ולהרכיב מהם אינספור 

Æהתרחשויות וקומפוזיציות

יש ליצור קומפוזיציות נעימות לעין¨ נינוחות¨ קלילות 
Æולא קיצוניות בגודל האובייקטים¨ ובכמותם

2

ָׁשלֹום ְיָלִדים,

ַּנִים ּוְקָצת ְמַׁשְעֵמם  ַאֶּתם יֹוְׁשִבים ְּבֲחַדר ַהַהְמָּתָנה ֶׁשל רֹוֵפא ַהּׁשִ
ָלֶכם, ְוֵאין ָלֶכם ָמה ַלֲעׂשֹות, ְוִאָּמא ֹלא ּכֹל ָּכְך אֹוֶהֶבת ֶׁשּכֹל ְׁשֵּתי 

ַּדּקֹות ׁשֹוֲאִלים אֹוָתּה ָמַתי ַיִּגיַע ַהּתֹור ֶׁשָּלֶכם, ָנכֹון? 
ָאז ְּכֵדי ְלָׂשֵמַח ֶאְתֶכם, ְוַלֲעׂשֹות ֶׁשַהְּזַמן ַיֲעבֹר ַמֵהר, ֶהְחַלְטנּו 

ְמאּוֶחֶדת ְלָהִכין ָלֶכם חֹוֶבֶרת ְמֻיֶחֶדת, ַרק ִּבְׁשִביְלֶכם. ַּגם ִאָּמא אֹו  ְבּ
ַאָּבא ְיכֹוִלים ְלַהְקִריא ָלֶכם ִמּתֹוָכּה ִאם ַאֶּתם ֹלא יֹוְדִעים ֲעַדִין ִלְקֹרא. 

ֲאָבל חּוץ ִמִּקְטֵעי ְקִריָאה ְמַעְנְיִנים ּוַמְצִחיִקים ֵיׁש ּפֹה ַּגם ִחידֹון, 
ּוָמבֹוְך, ּוְמָצא ֶאת ַהֶהְבֵּדִלים, ְוסּודֹוקּו ְועֹוד ָהמֹון ְּדָבִרים ֵּכיִפיים.

ֵּתָהנּו!

ב, ל ַהֵלּ ֶכם ִמֹכּ ִאיְתּ
ְמאּוֶחֶדת
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ְּכֶׁשֲאַנְחנּו אֹוְכִלים, ֲחִתיכֹות ְקַטנַטנֹות ֵמָהאֹוֵכל ִנְׁשָארֹות ַעל 
ַּנִים. ִאם ֹלא ְנַנֶּקה אֹוָתן, ִיְתַּפְּתחּו ֵמֶהן ַחְיַּדִקים  ַּנִים ּוֵבין ַהּׁשִ ַהּׁשִ

ֶׁשְּמַיְּצִרים ֻחְמָצה. ַהֻחְמָצה הֹוֶרֶסת ְלַאט ְלַאט ֶאת ַהִּצּפּוי 
ן.  ן, ֶׁשִּנְקָרא אמִייל, ְויֹוֶצֶרת חֹור ַּבּׁשֵ ַהִחיצֹוִני ַהָּקֶׁשה ֶׁשל ַהּׁשֵ

ן  ִמַּתַחת לאמייל ֵיׁש חֶֹמר ַרְך יֹוֵתר ֶׁשִּנְקָרא ֶדנִטין, ּוְבֶמְרָּכז ַהּׁשֵ
ַּנִים ּגֹוְרִמים ִלְכֵאב ִׁשַּנִים.  ֵיׁש ֲעַצִּבים ּוְכֵלי ָּדם,  ְוָלֵכן חֹוִרים ַּבּׁשִ

ַּנִים, ָצִריְך ְלַצְחַצח אֹוָתן ֵהיֵטב ַאֲחֵרי ּכֹל  ָלֵכן, ְּכֵדי ִלְׁשמֹר ַעל ַהּׁשִ
ֲארּוָחה ְּכֵדי ְלַנּקֹות ֶאת ְׁשֵאִרּיֹות ָהאֹוֵכל. ְּכֶׁשַהִׁשַּנִים ֶׁשָּלנּו ְּבִריאֹות 

ּוְנִקיֹות, ַּגם ַהִחּיּוְך ֶׁשָּלנּו ָיֶפה ְוָנִעים.

ֵיׁש ִלי ְׁשֵאָלה
ִּבְׁשִביל ָמה ְמַצְחְצִחים ִׁשַּנִים?
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ְּבַחן ֶאת ַעְצְמָך
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ָמה ַאָּתה אֹוֵכל ֵּבין ָהֲארּוחֹות?
ׁשֹוקֹוָלד   .1
ֲחִטיִפים  .2

ָּכִריְך   .3
ֵּפירֹות   .4

ָמַתי ַאָּתה הֹוֵלְך ִליׁשֹון?
ב-12 ַּבַּלְיָלה  .1

ְּכֶׁשההֹוִרים הֹוְלִכים ִליׁשֹון   .2
ב-6 ָּבֶעֶרב   .3

ב-8  אֹו ב-9  .4

ְּכֶׁשַאָּתה הֹוֵלְך ַלְּבֵרָכה אֹו ַלָּים, 
ַהִאם ַאָּתה מֹוֵרַח ְקֶרם ֲהַגָּנה? 

ַאף ַּפַעם  .1
2. ְלִעִּתים ְרחֹוקֹות 

3. ְּבֶדֶרְך ְּכָלל
4. ָּתִמיד 

ַהִאם ַאָּתה ְמַצְחֵצַח ִׁשַּנִים 
ַּבּבֹוֵקר ּוָבֶעֶרב?

ֹלא  .1
ַרק ַּבּבֹוֵקר  .2
ַרק ָּבֶעֶרב  .3

ֵּכן  .4

ָמה ַאָּתה ׁשֹוֶתה?
ַרק ַמְׁשָקאֹות ְממּוָתִקים,   .1

ּוְבִעָּקר קֹוָלּה
ַמְׁשָקאֹות ְממּוָתִקים ּוְלִעִּתים   .2

ִמיִצים ִטבִעִיים
ִמיִצים ִטבִעִיים ּוַמִים  .3

ַרק ַמִים  .4

ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּבָׁשבּוַע ַאָּתה 
עֹוֶׂשה ְּפִעילּות ּגּוָפִנית?
ֲאִני ׂשֹוֵנא ְּפִעילּות ּגּוָפִנית  .1

ַּפַעם ַאַחת   .2
ָפָעַמִים   .3

ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים אֹו יֹוֵתר  .4

ַהִאם ַאָּתה ׁשֹוֵמר ַעל ַהְּבִריאּות ֶׁשְּלָך?
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ַהִאם ַאָּתה רֹוֵחץ ָיַדִים 
רּוִתים? ַּבְּיִציָאה ֵמַהּׁשֵ

ֹלא   .1
ִלְפָעִמים  .2

ְּבֶדֶרְך ְּכָלל  .3
ָּתִמיד   .4

הידעת
ְּדָבִרים ֶׁשְּכַדאי ָלַדַעת ַעל ְּגִדיָלה

ְּכָכל ֶׁשָאנּו ְּגֵדִלים ּוִמְתַחְּזִקים ֲאַנְחנּו ַמְצִליִחים ִלְׁשֹּלט 
טֹוב יֹוֵתר ַּבּגּוף ֶׁשָּלנּו. ַאֲחֵרי ֶׁשָּלַמְדנּו ָלֶלֶכת ְוָלרּוץ, ְלָמָׁשל, 

ֲאַנְחנּו ְמֻסָּגִלים ִלְלמֹד ִלְקּפֹץ ַעל ֶרֶגל ַאַחת, ִלְרּכֹב ַעל 
אֹוַפַּנִים ְוַלֲעׂשֹות ַּתְרִּגיִלים ְמֻסָּבִכים יֹוֵתר. 

?

ַהִאם ַאָּתה אֹוֵכל ְיָרקֹות 
ְטִריים?

ֹלא. ֲאִני ֹלא אֹוֵהב ְיָרקֹות.  .1
ְלִעִּתים ְרחֹוקֹות  .2

ִלְפָעִמים  .3
ּכֹל יֹום   .4

ַסְּכמּו ֶאת ִמְסָּפֵרי ַהְּתׁשּובֹות 
ֶׁשִהַּקְפֶּתם ְּבִעּגּול ּוִבְדקּו ְלֵאיזֹו 

ְקבּוָצה ַאֶּתם ַׁשָּיִכים: 

8 – 16 ְנֻקּדֹת:
ַּמָּצבֶכם ָטעּון ִׁשּפּור. ַאֶּתם ַמָּמׁש 

ֹלא ׁשֹוְמִרים ַעל ַהְּבִריאּות ֶׁשָּלֶכם, 
ְוֵיׁש ָלֶכם ֶהְרֵגִלים ָרִעים. ַאֶּתם 

ְצִריִכים ְלַׁשּנֹות אֹוָתם, ּוְבֶהְקֵּדם!

ַהּתֹוָצאֹות

17 – 24 ְנֻקּדֹת: 
ַהַּמָּצב ֹלא ַמָּמׁש טֹוב, ֲאָבל ַּגם 

ֹלא נֹוָרא. ַנּסּו ַלֲהֹפְך ֶאת ַהְּפֻעּלֹות 
ֶׁשַאֶּתם עֹוִׂשים ַרק  ִלְפָעִמים 

לְקבּועֹות.

25 – 32 ְנֻקּדֹת:
ּכֹל ַהָּכבֹוד! ֵיׁש ָלֶכם ֶהְרֵגִלים ְמֻצָּיִנים. 

ַהְמִׁשיכּו ָּכְך!
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ִמָּיִמין ִלְׂשמֹאל
ּבֹוְלִעים אֹוָתּה ְּכֶׁשחֹוִלים  .1

ְּבסֹוף ּכֹל ַלְיָלה  .6
ִהְתנֹוֵעַע ְלִפי ַהּמּוִזיָקה  .8
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ְצחּו ֶאת  ָפּ
ַהּצֹוֵפן
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תשרקצפעסנמלכיטחזוהדגבא

חכנוגיזהעטדצסמבראקתלשפ

1. גארפ שג וזקתס כזפש גזתקכ פלפפט.
      

2. תבקח גושקג אפזקד קפזהקד.
      

3. טקטגכ גנבקד אנפגקד צקארפד טשג יקצ.
      

4. כזפש גכתכת בפרפפט חשג חקהז קנזח.
      

5. רנפט גצלקג נט טוקתלד.
      

(לבדיקת הפתרונות – עמ' 22)

חֹל ְּבאֹות ֲאֻדָּמה,  ָכּ ֻחָלה ַּבִּמְׁשָּפִטים ַהְּכתּוִבים ְלַמָּטה ְבּ ַהחִליפּו ּכֹל אֹות ְכּ
ְעְנחּו ֶאת ַהָּכתּוב: וִפּ

ְּדָבִרים ֶׁשְּכַדאי ָלַדַעת ַעל ְּגִדיָלה
ִהְגִּדיָלה ִנְׁשֶלֶטת ַעל ְיֵדי ַּבּלּוָטה ַּבּמַֹח ֶׁשָּלנּו, ַהִּנְקֶראת 
יותרת ַהּמַֹח, וַּמְפִריָׁשה הֹוְרמֹוני ְּגִדיָלה. ִהיא ֻמְׁשַּפַעת 
ֵמַהְרֵּבה ּגֹוְרִמים, ְּכמֹו ַהֶגִּנים ֶׁשָּיַרְׁשנּו ֵמַההֹוִרים ֶׁשָּלנּו 

ְוָהאֹוֵכל ֶׁשֲאַנְחנּו אֹוְכִלים. 
?

הידעת
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ְּבֶעְזַרת ֵאיֶזה חּוׁש ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֶׁשַהֻּסָּכר ָמתֹוק? 
(חּוׁש ַהַּטַעם) 

ְּבֶעְזַרת ֵאיֶזה חּוׁש ֲאַנְחנּו ְמַזִהים קֹולֹות? 
ִמיָעה)  (חּוׁש ַהּׁשְ

 ֵאיֶזה ְטַעִמים ֲאִני ַמִּכיר? 
(ָחמּוץ, ָמתֹוק, ַמר, ָמלּוַח)

ַסְּמנּו ַּבַּטְבָלה ְלַגֵּבי ּכֹל ְּפִריט ַהִאם ֶאְפָׁשר ִלְׁשֹמַע אֹותֹו? ִלְראֹות? 
ׁש?  ְלָהִריַח? ִלְטעֹם? ְלַמּׁשֵ

מישושַטַעםֵריַח ְרִאָּיהְׁשִמיָעה 

ַּתּפּוַח
(ֻּדְגָמה)

ֵּכןֵּכןֵּכןֵּכןֹלא

ֶּפַרח 

ֶׁשֶמׁש

ָחתּול

ִציּפֹור 

ׁשֹוקֹוָלד

ִּכיֵּסא

ֲאִוירֹון

ֶיֶלד

מּוִזיָקה

ֲחֵמֶׁשת ַהחּוִׁשים 




