
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 למידה מרחוק ושיח רגשי

 מנחה : רחל שפיגל

 מגישה : מירי מדמוני
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 סינכרונית  -מערך שיעור משולב ללמידה סינכרונית וא  -1מטלה מספר 

 מחזור החיים של הצמח: הנושא

 מדעים : תחום הדעת

 כיתה ג' : שכבות גיל 

 דקות  50 -שיעור אחד, כ: משך יחידת הלימוד

 :רציונל למורה

 השיעור עוסק במחזור החיים של הצמחים. 

  :במהלך השיעור יגלו התלמידים מספר טעויות חשיבה נפוצות

  .א. פירות אינם בהכרח מתוקים

 ב. פרחים אינם בהכרח צבעוניים.  

 מטרות תוכן 

 למידת מחזור החיים של הצמח. .1

 הבחנה בין חלקי הצמח השונים.  .2

 למידה על תפקודו של החלק בפרח במחזור החיים של הצמח.  .3

 מושגים 

  .ם, נביטה, הפצה, האבקה, פרח, פריעימחזור החיים של הצמח, זר 

 מיומנויות 

  .חשיבה: בחירה בין חלופות, הכללה, מציאת הבדלים

  .אוריינות: ייצוג מידע, עיבוד מידע, ניתוח נתונים, הצלבת נתונים

 .: האזנה, הקשבה, מתן משוב לעמיתכישורי עבודה בצוות

 רצף השיעור 

 פתיחה והצגת הנושא  .1

 גדילת צמחים -צפייה בסרטון .2

   דף עבודה .3

 מיון החלקים השונים של הצמח.   -עבודה .4

 דיון במליאה  .5

 .הצגת התוצרים של התלמידים לפני הכיתה .6

 סיכום   .7

 חומרים נוספים 

 דף עבודה+ מחוון, שקף.  מחשבים, אינטרנט, 



 היענות לשונות 

ייצוג החומר הלימודי בדרכים שונות: באמצעות קריאה, האזנה, תמונות, סרטונים   .1

 .ואמצעים ויזואליים נוספים לצורך המחשה, שילוב טכנולוגיה

מתן אפשרות לתלמידים לבטא את הידע בדרכים שונות: מצגת, סרטון, בעל פה, ציור,  . 2

 .תרשים זרימה

 

 תוצרי למידה 

 )זרעי שעועית( והצגתם במליאה.   והתנסות בתהליך הנבטהחלקי הצמח מיצג קבוצתי בנושא: 

 

 : מהלך השיעור

 דק'(  10) פתיחה: 

 .נציג לתלמידים חלקים שונים של צמחים. נשאל את התלמידים מה משותף לכל חלקי הצמחים

  .למיין את חלקי הצמח מתלמיד/ה  נבקש  

  .מאפייני המיון נשאל מה הם 

 . נשאל את התלמידים אם יש קשר בין מלפפון, תפוז ופרי המכנף או כל פרי אחר שאינו אכיל

 מהו פרי, וכיצד ומה מאפיין את כל הפירות?  נשאל: 

   .כדי לענות על שאלה זו נצפה בסרטון

 גדילת צמחים    -סרטון

https://il.brainpop.com/he/category_8/subcategory_361/subjects_546 : / 

 דק'(  30)גוף השיעור: 

  .נצפה בסרטון גדילת צמחים, נציג לתלמידים שקף: מחזור החיים של הצמח

  .מהתלמידים להשלים את מחזור החיים במחברתנבקש 

 למעגל שיצרתם על הלוח קוראים מחזור חיים.  :נשאל את התלמידים את השאלה הבאה

  ?מדוע לדעתכם משתמשים בשם זה

  .נחלק לתלמידים דף עבודה, ונבקש שיענו על השאלות בדף עבודה

 . נבדוק את התשובות

  .נחלק לכל קבוצה חלקים שונים של הצמח
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 : משימה בקבוצות

 2 .מיינו את החלקים על פי התפקוד שלהם בצמח: פירות, פרחים וזרעים .1

  .התבוננו בפירות, בפרחים ובזרעים, וכתבו מה משותף לכל קבוצה .2

  .ציינו שני הבדלים מהותיים בין הפירות השונים .3

 

לצמח, הנבט הופך  ,נסכם: לכל הצמחים מכוסי הזרע יש מחזור חיים דומה: זרע נובט

הפרח מבשיל לפרי, הזרעים מופצים, נוחתים  ,הפרח פורח, הפרח עובר תהליך האבקה

 .צבע הפרי, טעמו או ריחו מותאמים לדרך ההפצה של הזרעים .באדמה וחוזר חלילה

 דק'(  10) סיכום

 נערוך חידון מתוקשב.  

https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_361/subjects_546/features_settings_1

8/ 

 

 נערוך דיון במליאה להעלאת הנקודות העיקריות.  

 המשגה 

 .צפייה בסרטון, דף צפייה

 יישום 

 עבודה בקבוצות, עבודה עם חלקי הצמח השונים. 

 תהליך ההנבטה ינוסה לאורך תקופה ממושכת בכיתה.  

 עבודה פרטנית/עבודה בקבוצות
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 ספחים:נ

 - דף שקף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - דף לתלמיד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מחזור החיים של הצמח   –לתלמיד  דף מחוון 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 :  1הוספת מחוון למטלה מספר   -2מטלה מספר 

 : תיאור המטלה

 : הדגמת מחזוריות החיים של הצמח.  התוצר

הכנת המיצג יאפשר לתלמידים להבין וליישם בצורה מעמיקה יותר את הנלמד בשיעור. 

 התלמידים יישמו את מטרות התוכן של השיעור.  

התלמידים יצטרכו לחזור על החומר הנלמד בכיתה, להעמיק בו, לצפות שוב בסרטונים  התהליך: 

חזור לדפי העבודה שניתנו. בנוסף, התלמידים יפנו למקורות מידע  המסבירים את החומר ול

 נוספים שיוכלו להעניק להם מידע נוסף.  

התלמידים למעשה צריכים לחשוב מהתיאוריה לפרקטיקה. באיזה אופן הם יבנו את המיצג  

 בצורה שהכי מתאימה להדגמת הידע התיאורטי שנצבר.  

 : תלמידי כיתה ג'  קהל היעד

 :  יעדים

 התלמיד ידע  להסביר ולהדגים את מחזור החיים של הצמח. 

 התלמיד יתנסה בתהליך הנבטה יסבירו וידגימו בשלבים.  

 התלמיד יעביר את הידע שצבר בדרכים מגוונות ומשמעותיות להעמקת הידע.  

התלמיד ינתח את הנתונים ויציג זאת באמצעות תהליך המתאר את מחזור החיים של הצמח.  

 ישום( )תיאוריה+ י 

 התלמיד יעבוד בעבודת צוות תוך שיתוף פעולה מלא.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



השיג/ה את   קריטריונים ממדים

 המטרה במלואה 

השיג/ה את  

המטרה באופן 

 חלקי 

נמצא/ת בראשית  

 הדרך

 תוכן

 נקודות  40

הדגמת הדגם  

המתאר את מחזור  

 החיים של הצמח. 

התנסות  והצגת 

 הנביטה תהליך 

במחזור החיים של  

 הצמח.   

הדגם מתאר את  

מחזור החיים של  

הצמח מבחינה  

 מדעית  

באופן מקיף  

 ומדויק 

ההתנסות  

בתהליך ההנבטה  

מוצגת ומוסברת  

באופן מקיף  

 ומדויק 

ישנו דיוק בהצגת  

המידע וניסוח  

 ברור.  

 נקודות  40 

הדגם מתאר את  

מחזור החיים של  

הצמח מבחינה  

 מדעית  

 באופן חלקי 

ההתנסות בתהליך  

ההנבטה מוצגת  

ומוסברת באופן  

חלקי וחסרים בו  

 שלבים.

 חסרים . 

המלל אינו ממוקד  

 מספיק בנושא 

 נקודות  20

 

קיימות שגיאות  

מדעיות בדגם המתאר  

את מחזור החיים של  

 הצמח.

תהליך ההנבטה לא  

 הוצג כראוי. 

דע המוצג אינו  המי

ברור ואינו מדגים  

 תהליך נביטה.  

 נקודות  10

   –היבט חזותי 

 נקודות  30

היבטים חזותיים  

ואסתטיים בהכנת  

הדגם המתאר את  

 מחזור חיי הצמח 

 נקודות  15

עיצוב וביצוע  

 מוקפדים. 

רמת גימור  

 גבוהה 

 נקודות  15

רמת העיצוב  

הביצוע או הגימור  

 בינונית 

 

 נקודות  7

העיצוב הביצוע  רמת 

או הגימור לוקים  

 בחסר

 

 נקודות  4

בחירת חומרים  

 מתאימים  

ביישום תהליך  

 הנביטה.

 נקודות  15

החומרים  

שנבחרו  

מתאימים מכל  

 הבחינות. 

 נקודות  15

החומרים שנבחרו  

 מתאימים חלקית.

 נקודות  7

החומרים שנבחרו  

 אינם מתאימים. 

 

 

 

 נקודות  4

 היבט חברתי 

 נקודות  15

שיתוף פעולה 

 ועבודת צוות   

הצגת הדגם  

המתאר את  

מחזור חיי  

הצמח, ההתנסות  

וההסברה   

בתהליך ההנבטה   

מתחלקת בין  

 חברי הקבוצה. 

הצגת הדגם  

המתאר את מחזור  

חיי הצמח,  

ההתנסות  

וההסברה  בתהליך  

ההנבטה   

מתחלקת בין חלקי  

חברי הקבוצה  

 באופן חלקי.  

הצגת הדגם, המתאר  

את מחזור חיי הצמח,   

ההתנסות וההסברה   

בתהליך ההנבטה  לא  

התחלקה בין חברי  

הקבוצה. לא היה  

שיתוף פעולה והיו  

הבדלים גדולים  

ת התרומה  במיד

 מחוון להערכת ביצוע:



 

חברי הקבוצה  

מפגינים בקיאות  

בפרטי המידע  

המדעי תוך  

 שילוב כוחות. 

 נקודות  15

 

 נקודות  7

והמעורבות של  

 התלמידים. 

 נקודות  4

מחויבות 

לתהליך  

 הלמידה 

 נקודות  15

 תכנון

עמידה בלוח  

 זמנים  

התהליך התקיים  

בהתאם ללוח  

 הזמנים 

 נקודות  15

התהליך התקיים  

בהתאם ללוח  

הזמנים באופן  

 חלקי 

)הוגש רק חלק  

 אחד מהעבודה ( 

 נקודות  7

התכנון לא היה  

מוקפד והעבודה  

 בחסר. לקתה 

 נקודות  4


