
   מטלת סיכום: תכנון יחידת הוראה ללמידה היברידית

   

 נווה עוז  שם בית הספר: 

  

  קרינה בטאט  שם המרצה: 

  

    ייעל בכר, אביבה בן עמ שם המורה: 

  

   

   פרטים כללים אודות יחידת ההוראה:

    תחום הדעת    מדעים    

    נושא בתכנית הלימודים  בעלי חיים    

    נושא השיעור    התאמת בעלי החיים לסביבתם  

    פיתוח    עצמי   

    שכבת גיל   ד'   

    משך השיעור     שיעורים   3-2 

 שיעור מבוסס על ידע קודם של הלומד:  

 צרכי קיום בסיסיים, מאפייני חיים, סביבת חיים.   -בתחום הדעת 
התנסות ושימוש בכלים טכנולוגיים , מצגת שיתופית,   -בתחום התקשוב 

 חיפוש במקורות מידע, הוספת תמונה וסרטון.  
  

    רציונל למורה    

   –מטרות תוכן  

 התלמיד יידע לתאר מגוון בעלי חיים בסביבתו.   •

 התלמיד יסביר במה דומים ובמה שונים בעלי חיים שבסביבה.  •
התלמיד יסביר למה זקוקים בעלי החיים כדי לחיות  ומהם מאפייני החיים   •

 שלהם. 

התלמידים יכירו איברים ותהליכים בבעלי חיים, בדגש על התאמה של מבנה   •

 לתפקיד והתאמה לסביבה. 

 מטרות לשוניות   

 הפקת מידע מטקסטים בהסתמך על הכתוב, על איורים, על צילומים.   •

 דליית מידע רלוונטי מתוך מגוון מקורות.   •

 מטרות טכנולוגיות 

 ד.  ארגון המידע בדרך המתאימה לצורכי הלומ •
 העשרה והרחבת של התוכן הלימודי באמצעות אתרי מידע ברשת. •

 הרחבת ההתנסות בשימוש בכלים טכנולוגיים   •
חיזוק והטמעת מיומנויות טכנולוגיות כגון: הוספת תמונה, סרטון ,חיפוש,   •

 הקלדה, הקלטה. 
   

    מטרות היחידה
(כולל התייחסות ללמידה  
   מתוקשבת) 

   

 מאפייני החיים: נשימה, התרבות, תנועה, הזנה ,תקשורת  ,גדילה והתפתחות.   •

 צורכי קיום: אוויר ( חמצן ) מזון, מים, הגנה, מרחב מחיה.   •
 התאמה לסביבה, התאמה במבנה גוף, התאמה בהתנהגות.  •

    מושגים   



חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות ,יצירתיות וחדשנות   -מיומנות למידה •

 תקשורת ועבודה שיתופית. 

 אוריינות מדיה, אוריינות טכנולוגית   -מיומנות מידע  •

גמישות ויכולת הסתגלות, יוזמה והכוונה עצמית,    -מיומנות חיים  •
 יצרנות ואחריות.  

מיומנויות המאה    
 / תפקודי לומד    21-ה

   

מדע וטכנולוגיה, כיתה ד', אוניברסיטת ת"א, המרכז לחינוך  -במבט חדש  
 .  2008.מסע מדע ד, הוצאת כנרת , 2007מדעי וטכנולוגי ,

חומרי הוראה ולמידה     
(כתובים 

 ומתוקשבים)  

   

  אתרי מידע דיגיטליים.   
  

  

    היענות לשונות    עבודה בקבוצות    

  הצגת נושא במגוון ערוצים ( שמיעתי וחזותי )   
  

  

    תוצרי למידה      שקופיות לכל תלמיד   4,  הכוללת google slideמצגת שיתופית  

 יצירת לוח סרטוני וידאו פעיל של חידות על בעלי חיים בעזרת  
   flipgrid 

 

  

  

 

 מהלך השיעור 
 

   מן

   

    תיאור הפעילות
   
   

מהלך 
    ההוראה

  
 

 

       פעילות סינכרונית    פעילות אסינכרוני   
    

  – ם חיי יבעל  לע ת ידוח        דקות    15
   quizletשימוש כרטיסיות 

  ( הוכן על ידי המורה )

התלמידים מזהים את בעל החיים 
  על פי הרמזים הכתובים בחידה. 

יחסים להתנהגות או הרמזים מתי
   למבנה בעל החיים. 

  

   פתיחה   
 

 

 פעילות  
 שיעור   סינכרונית –

  
  

פעילות   –
 –אסינכרונית 

 מספר ימים בבית   

התלמידים מחפשים במקורות מידע  •
דיגיטליים מידע על בעל החיים שלהם  

 בהתאם להנחיות.   

התלמידים מוסיפים תמונות מתאימות   •

המתארות את הקשר בין מבנה הגוף 

   להתנהגות של בעל החיים.

התלמידים מוסיפים סרטון המדגים את  •

  בעל החיים בסביבה בה הוא חי .

ורף  מצ (המצגת התלמידים מעלים את  •
דוגמה של תלמידה בהמשך למצגת 

גם במרחב הכיתתי בקבצים  )ההנחיות 
 .   ומקבלים משוב אישי מהמורה

 המורה מציגה לתלמידים בעזרת  

( מצורף כקובץ ) את ההנחיות   מצגת
להכנת מצגת שיתופית העוסקת 

בבעלי החיים והתאמת מבנה הגוף  
וההתנהגות שלהם לסביבה בה הם 

  חיים.  

  

* המורה חוזרת על המיומנויות של 

  p.pחיפוש מידע, כתיבה בתוכנת 

  'הוספת תמונה וסרטון למצגת. 

   
 

גוף  
 השיעור    

  
 

 

   סיכום        - בקבוצות  במליאה   - פעילות   
 

https://quizlet.com/557776212/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%99-flash-cards/
https://quizlet.com/557776212/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%99-flash-cards/
https://quizlet.com/557776212/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%99-flash-cards/
https://quizlet.com/557776212/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%99-flash-cards/
https://quizlet.com/557776212/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%99-flash-cards/
https://quizlet.com/557776212/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%99-flash-cards/
https://quizlet.com/557776212/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%99-flash-cards/
https://quizlet.com/557776212/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%99-flash-cards/
https://quizlet.com/557776212/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%99-flash-cards/
https://quizlet.com/557776212/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%99-flash-cards/
https://quizlet.com/557776212/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%99-flash-cards/
https://quizlet.com/557776212/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%99-flash-cards/
https://quizlet.com/557776212/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%99-flash-cards/
https://quizlet.com/557776212/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%99-flash-cards/


 שני  –סינכרונית 
 שיעורים  

  
  

   –פעילות א 
 סינכרונית  שיעור   

 יתבצע לאחר)
הפעילות הסינכרונות 

 (בקבוצות

 כמשימת סיכום   -חידות על בעלי חיים   •
-    flipgridכל ילד מקליט חידה בעזרת   

  ביחד יוצרים קיר פעיל של סרטוני וידאו ו

    ם חיי יבעל לע ת חידו ?יאנ  ימ

על בעל החיים עליו הוא חקר ( מוסיף  
רמזים המתייחסים למראה חיצוני ( =  

  מבנה ) ולהתנהגות. 

שאר התלמידים מתבקשים להגיב 

מתחת לסרטון הוידאו שהוצג בקיר  

   ולגלות מי בעל החיים.

  חלוקת הכתה לקבוצות 

במסגרת "ילדים מלמדים ילדים" כל 
ילד מציג את בעל החיים שלו בעזרת 

  בפני הקבוצה  -המצגת השיתופית 
שלו, תוך דגש על תיאור התאמת 

בעל החיים לסביבתו מבחינת 
   התנהגות ומבנה גוף. 

עונה   בסוף הצגת המידע התלמיד 
   על שאלות חברי קבוצתו.

  

 

   מחשב לתלמיד    
  

מעבדת   מקרן, מחשב למורה 
מחשבים 

אמצעי  /
 קצה  

  
 

 

חיפוש מידע , הקלטת סרטון עם     
הוספת תגובה לסרטון הוידאו  החידה ,

  בקיר הפעיל

 חיפוש מידע   

חיפוש והוספה תמונה,  
 חיפוש סרטון   

  העלאת קובץ למרחב הכיתתי

משימה 
 עצמית   
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