
 

 למידה מרחוק ושיח רגשימטלת סיכום: 

 שם המרצה: רחל שפיגל, 

 מגישה: נדיה בנילוב

 ביה"ס: פיקא 

 

 : 1משימה מספר 

  1סינכרונית מספר  --מטלה א

 

 מערך שיעור 

 

 ה'  -מערכת הנשימה  :השיעור נושא

 מדעים  תחום הדעת:

 ה'  כיתה אוכלוסיית תלמידים:

  :מטרת העל של השיעור

 .יסבירו את חשיבות תהליך הנשימה לקיום החייםהתלמידים  -

 .התלמידים יתארו את פעולת הנשימה ואת תפקודם של האיברים השייכים למערכת הנשימה -

התלמידים יתארו את איברי מערכת הנשימה ויסבירו את ההתאמה בין מבנה האיברים לבין   -

  .תפקודם

 .ויציאתו מהןהתלמידים יתארו את מנגנון כניסת האוויר לריאות  -

אוויר   - בין  הקשר  את  יתארו  הנשימה,  בדרכי  שפוגעות  למחלות  דוגמאות  יביאו  התלמידים 

 .מזוהם לבין מחלות בדרכי הנשימה

התלמידים יסבירו את החשיבות של שיתוף הפעולה בין מערכות: מערכת הנשימה למערכת   -

 .)התנועה   )שלד ושרירים

   

 :תוכן מטרות

 .במערכת הנשימההכרת האיברים - 

 .הבנת הקשר בין נשימה לבערה - 

 . קישור בין מבנה מערכת הנשימה לבין תפקודה - 



 :לים דיגיטלייםכ

 אתר אופק  -

 אתר בריינפופ  -

 אתר מטר  -

 

הדמיות,   ישנם  האלו  באתרים  הלמידה.  תהליכי  את  לקדם  אפשר  האלו  דיגיטליים  כלים  באמצעות 

יצירה   ופעילויות  מערכת  אנימציות  על  ללמוד  ניתן  ממוחשבות  הדמיות  בעזרת  האדם.  גוף  בנשוא 

הנשימה בדרך פעילה וחווייתית. ישנם יתרונות רבות של הדמיה: היא מציגה באופן תלת ממדי את  

המערכת הנשימה, היא מאפשרת התמקדות באיברים ותאים בגוף האדם. בנוסף, באתרים אלו  ישנם  

מים של מערכת הנשימה שמאפשרים למידה משמעותית ומשקפים  סרטונים, פעילויות מתוקשבות, דג

  גם את רמת ההבנה של התלמידים

 

 :מהלך השיעור

 

שלבים  

 בשיעור 

חלוקת   מהלך השיעור 

 זמנים 

 .המורה מציגה את נושא השיעור פתיחה 

  .נושא השיעור הוא מערכת הנשימה

 ?מהי נשימה-

 ?מתי אנו נושמים -

 ?לשם מה אנו נושמים -

 ?מדוע חשוב לנשום אוויר כל הזמן ללא הפסקה -

  .הנשימה מערכת  שיעור מתחיל בצפייה בסרטון

 

גוף  

 השיעור 

 

בחלק של התצפית מתבקשים התלמידים להתבונן בשינויים שחלים בתוך בית  

הצלעות מתרוממות ומתרחקות זו מזו,    –החזה בזמן פעולת הנשימה: בשאיפה 

 .ומתקרבות זו לזוהצלעות יורדות  –בנשיפה 

לאחר צפייה בסרטון המורה מחלקת את הילדים לחדרים ומסבירה על המשחק  
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"המרוץ של החמצן". המורה מחלקת לכל חדר שמות של איברים שונים במערכת  

 הנשימה.  

כל קבוצת התלמידים מקבלת איברים שונים ותצטרך להסביר לקבוצות אחרים  

לה דרך הכניסה של אוויר לגוף ותלמידים  מה הם קיבלו בלי לגלות שם של איבר, א

 .בחדרים אחרים יצטרכו לגלות מה שם האיבר

תלמיד שיקבל את מולקולת החמצן, יצטרך לרוץ בין האיברים השונים, לפי הסדר  

כאשר יגיעו תלמידים לנאדית הריאה מחליפים את החמצן בפחמן  של מערכת הנשימה. 

 .המסלול, בדרך היציאה מהגוףדו חמצני, והתלמידים יעברו שוב את 

  בסוף המשחק המורה מחברת את כל החדרים ובודקת את באמצעות

 .עצמך  את בחן

מורה מבקשת מכל הקבוצה לענות על השאלה, אם הקבוצה ענתה נכון, היא תקבל  

 .נקודה. אם היא שגתה, שאר הקבוצות יקבלו נקודה

 

בשיעור? ואילו תובנות חדשות נוספו לנו בעקבות המשימה  מה למדנו היום  סיכום 

  ?והעבודה המשותפת

 

 

 

 

  

 ומשימת הסיכום 2משימה מספר 

 מחוון 

המטלה הנדרשת מהתלמידים: תיאור איברים שונים הקשורים למערכת הנשימה ללא שימוש בשם  

 האיבר עצמו. התלמידים האחרים מתבקשים לגלות מהו האיבר.  

 קריטריונים להערכת המחוון:

 . . תיאור מראה האיבר1

 . . תפקיד האיבר2

 . הצגת התוכן באופן בהיר, תחביר תקין. 3

 תיאור המטלה: 
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 התוצר

 כל קבוצת תלמידים תקבל שם של איבר השייך למערכת הנשימה.

הקבוצה תתבקש לתאר את האיבר ללא שימוש בשם האיבר, תפקידו  

.  ומיקומו בתהליך הנשימה  

העבודה תתבצע באופן קבוצתי ע"י מסמך שיתופי בו כל תלמיד יוסיף  

אחר מכן יתבצע מיזוג התוכן הכתוב.  מידע אותו יעלה למסמך ול  

כמו כן, התלמידים יתבקשו להציג חפץ המרמז על האיבר עליו כתבו.  

צינור וכו...  -ספוג, קנה הנשימה -לדוגמה: ריאות   

   העבודה משלבת שימוש במקורות מידע שונים )ספר, מצגת, גוגל(.

 

 

 התהליך 

. הקבוצה   מהמורה ממערכת הנשימה איבר שם של כל קבוצה תקבל 

  תתבקש לעבוד באופן קבוצתי בלמידה מרחוק. כל תלמיד יבצע חיפוש

. , תיאורו, תפקידו ומיקומו בתהליך הנשימהעל אותו איבר מידע  

אחר מכן יתבצע מיזוג  למסמך שיתופי ול ו את המידעעלהתלמידים י

 התוכן הכתוב והוספת תמונה של חפץ מרמז... 

   שימוש במקורות מידע שונים )ספר, מצגת, גוגל( העבודה משלבת

 עבודת צוות.  

 תלמידי כיתה ה'  קהל היעד 

 

 

 יעדים 

 

התלמיד יידע להסביר ולתאר איבר ממערכת הנשימה, תפקידו, ומיקומו  

 בתהליך הנשימה.  

  -   תיאור חיצוני של האיבר

תיאור תפקיד האיבר  -  

מיקום האיבר בתהליך הנשימה  -  

מיזוג מידע  - כתיבה -  

כתיבה תקינה מבחינה תחבירית  -  

עבודת צוות  -  

 

 

 

 

 

 

 

 



 פעילות  מחוון להערכת 

השיג/ה את   תבחינים  ממד

המטרה 

 במלואה 

השיג/ה את המטרה  

 באופן חלקי 

נמצא/ת בראשית  

 הדרך

 תוכן

40  

 נקודות

תיאור איבר,  

תפקידו ומיקומו 

בתהליך  

 הנשימה.  

האיבר    תיאור

  בצורה מדויקת

תוך שימוש  

במושגים  

מדעיים של  

מערכת  

.  הנשימה  

תפקיד האיבר  

בצורה מקיפה  

ומדויקת תוך  

שימוש  

במושגים  

מדעיים של  

מערכת  

 הנשימה.

מיקום מדויק  

של האיבר  

בתהליך  

 הנשימה.  

 30-40 נקודות

תיאור האיבר בצורה  

חלקית,  שימוש  

חלקי ולא מדויק  

במושגים מדעיים  

של מערכת  

 הנשימה.  

תפקיד האיבר  

בצורה חלקית,  

שימוש חלקי ולא  

מדויק של מושגים  

מדעיים של מערכת  

 הנשימה.

מיקום חלקי של  

האיבר בתהליך  

 הנשימה.

 

 

 

 

 20-30 נקודות

רבות  קיימות שגיאות 

בתיאור האיבר, אין  

שימוש במושגים  

 מדעיים.  

תפקיד האיבר ולא  

 מוצג כראוי, 

אין התייחסות  

למיקום האיבר  

בתהליך או שאין  

 המיקום נכון.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0-20 נקודות

היבט 

 יצירתי 

20  

 נקודות

 היבטים יצירתי  

נקודות  20  

הצגת חפץ  

המדגים  

וממחיש את  

האיבר  

. ותפקידו  

 

 

 

 15-20 נקודות

הצגת חפץ המדגים  

או ממחיש את  

האיבר ותפקידו  

בצורה חלקית או לא  

. מדויקת  

 

 

 

 10-15 נקודות

הצגת חפץ אשר אינו  

מדגים וממחיש את  

האיבר ותפקידו או  

שהחפץ אינו מדויק  

כלל לתיאור או  

. תפקיד האיבר  

 

 

 0-10 נקודות

הצגת 

המידע  

המידע  הצגת 

 מילולי 

המידע מנוסח  

 בבהירות,  

המידע מנוסח  

 בבהירות חלקית,  

המידע אינו מנוסח  

 בבהירות. 



 מילולי

20 

 נקודות

נקודות  20 משפטים   

  5-תקינים, כ 

 משפטים.  

הגיה ברורה  

. בשפה מדעית  

 

 

 15-20 נקודות

משפטים לרוב  

 תקינים,  

משפטים.   4-3-כ  

הגיה ברורה בשפה  

. מדעית באופן חלקי  

 

  

 10-15 נקודות

 משפטים לא תקינים,  

משפטים.   2-1-כ  

הגיה שאינה ברורה  

וללא  שימוש בשפה  

   .מדעית

 

 

 0-10 נקודות

היבט 

 חברתי 

20  

 נקודות

 עבודת צוות:  

 שיתוף פעולה, 

כל תלמיד פעיל  

בעבודה 

 הקבוצתית. 

לא כל חברי  -

הקבוצה צריכים  

להציג את התוכן 

 המשותף

נקודות  20  

איסוף המידע  

מתחלק בין  

חברי הקבוצה.  

יש שיתוף  

פעולה בין חברי  

הקבוצה. יכולת  

לפתור בעיות  

בצורה  

משותפת ולקבל  

 דעות האחר.  

  

 15-20 נקודות

איסוף המידע  

מתחלק בין רוב  

חברי הקבוצה. יש  

שיתוף פעולה חלקי  

בין חברי הקבוצה.  

קיים קושי חלקי  

ביכולת לפתור בעיות  

בצורה משותפת  

קבל דעות האחר.  ול  

. 

 

 7-15 נקודות

איסוף המידע מתחלק  

ן מעט מחברי  בי

הקבוצה. יש שיתוף  

פעולה מועט בין חברי  

הקבוצה. קיים קושי  

ביכולת לפתור בעיות  

בצורה משותפת  

 ולקבל דעות האחר.  

 

 

 

 0-7 נקודות 

 


