יחידה מתוקשבת – "הסיפור שמאחורי התמונה" – אודות ירושלים
– מהלך מפורט
מהלך זה מוסבר גם בסרטון מצולם
מהלך השיעור בפירוט (מצד המורה):
השלב

מיקום הפעילות

פתיחה

מליאת הכיתה

שלב א – חפשו

אתר הפעילות

פירוט
 יש להסביר לתלמידים מעט על "יום ירושלים" ,או אם
אם מדובר על יום אחר  -בכלליות על חשיבותה של
ירושלים.
 יש לשלוח את התלמידים אתר הפעילות .ולהסביר על
חלקי השיעור השונים.
 המורה יחלק את התלמידים לצוותים או ליחידים וייתן
להם מספר ,המספר ייצג את מספר התמונות שיהיה
על התלמיד להוריד.
שימו לב! האתר הוא דוגמא ,כלומר יש לספק קישורים
למסמך המשותפים שבבעלות המורה.

את התמונה!

 המורה יאמר לתלמידים להוריד את התמונה בהתאם
למספר הצוות שלהם.
 המורה יסביר כיצד מבצעים "חיפוש על פי תמונה"
בגוגל ,ויאמר לתלמידים לעקוב אחר ההוראות ולצפות
בסרטון ההסבר.
 המורה יעבור בין התלמידים וינחה:
התלמידים יעבדו באתר הפעילות :יחפשו באינטרנט את
התמונות שניתנו להם ומידע על התמונות ,ויבחרו מקורות
מידע מהימנים.
 המורה ייצור קודם לכן מסמך טבלה שיתופית בגוגל

שלב ב' –

אתר הפעילות –

משתפים במידע

מסמך גוגל

דוקס ,ניתן לשכפל את מסמך הדוגמא ,ולהתאימו לפי

שיתופי

ראות עיניכם( .ניתן להיעזר בסרטון מצולם המסביר
זאת).
 המורה יעביר את הטבלה למצב עריכה כללית (שכל מי
שרוצה לערוך את המסמך יוכל לערוך אותו) ויספק
קישור למסמך עבור התלמידים( .מומלץ לקצר את
הכתובת הארוכה על ידי אתר לקיצור כתובות ניתן
להיעזר בסרטון מצולם המסביר זאת).

 התלמידים ייצרו טבלה שיתופית כיתתית המסכמת את
ה"סיפורים שמאחורי התמונות" – הכוללים מידע
היסטורי הקשור לירושלים.
שלב ג'  -אתגרו

אתר הפעילות –

את חבריכם!

טופס גוגל

שלב ד' –

חידון –!Kahoot

 המורה ייצור קודם לכן טופס לקבלת שאלות ותשובות
התלמידים ,ניתן לשכפל את גיליון הנתונים
( – )Spreadsheetדוגמא ,ולהתאים את הטופס לפי
ראות עיניכם( .ניתן להיעזר בסרטון מצולם המסביר
זאת).
 המורה יספק קישור לטופס עבור התלמידים( .מומלץ
לקצר את הכתובת הארוכה על ידי אתר לקיצור כתובות
(ניתן להיעזר בסרטון מצולם המסביר זאת).
התלמידים יחברו שאלות רבות ברירה העוסקות במידע
שמצאו ויעלו אותם לטופס.

החידון!

 המורה ייצור קודם לכן גיליון נתונים לקבלת רפלקצית
התלמידים ,ניתן לשכפל את גיליון הנתונים של
הדוגמא ,ולהתאימו לפי ראות עיניכם( .ניתן להיעזר
בסרטון מצולם המסביר זאת).
 המורה יקבל לגיליון הנתונים שלו ( )Spreadsheetאת
שאלות ותשובות התלמידים.
 המורה יתחבר לחשבון ה Kahoot -שלו וייצור את
החידון – המבדק המסכם( .ניתן להיעזר בסרטון
המצולם המסביר זאת).
 המורה יפעיל את החידון ויורה לתלמידים להתחבר
לחידון (ע"י המספר) .המורה ינחה את החידון.
התלמידים ישתתפו בחידון – מבדק ידע ,המורכב משאלות
התלמידים ובוחן את הידע שצברו מהלמידה השיתופית.

סיכום

מליאת הכיתה +
אתר הפעילות

 לאחר החידון המורה יבקש את הרפלקציה של kahoot
מהתלמידים .כמו כן המורה ישמור את הנתונים בקובץ
ויבדוק אותו.
 המורה יעשה סיכום על הנלמד.
 המורה ינחה את התלמידים לחזור אל אתר הפעילות
ולעבור ל"סיכום ורפלקציה".
המורה יספק לתלמידים קישור לגיליון הנתונים ששכפל
קודם לכן (מומלץ לקצר את הכתובת הארוכה על ידי
אתר לקיצור כתובות (ניתן להיעזר בסרטון מצולם
המסביר זאת).

מהלך השיעור בכלליות (מצד התלמיד):
השלב

מיקום הפעילות

פירוט

שלב א – חפשו

אתר הפעילות

התלמידים יעבדו באתר הפעילות :יחפשו באינטרנט את
התמונות שניתנו להם ומידע על התמונות ,ויבחרו מקורות

את התמונה!

מידע מהימנים.
שלב ב' –

אתר הפעילות –

התלמידים ייצרו טבלה שיתופית כיתתית המסכמת את

משתפים במידע

מסמך גוגל

ה"סיפורים שמאחורי התמונות" – הכוללים מידע היסטורי

שיתופי

הקשור לירושלים

שלב ג'  -אתגרו

אתר הפעילות –

התלמידים יחברו שאלות רבות ברירה העוסקות במידע

את חבריכם!

טופס גוגל

שמצאו ויעלו אותם לטופס.

שלב ד' –

חידון –!Kahoot

התלמידים ישתתפו בחידון – מבדק ידע ,המורכב משאלות
התלמידים ובוחן את הידע שצברו מהלמידה השיתופית.

החידון!
סיכום ורפלקציה

מליאת הכיתה +

התלמידים ממלאים ושולחים את הרפלקציה למורה.

אתר הפעילות

אפשרויות נוספות לשינויים על פי חומר הלימודים ,הזמן והרמות השונות






בהתאם לגיל התלמידים ולרמתם ניתן להציע להם שאלות מתוך "בנק שאלות" על התמונות
והם יבחרו שאלות המתאימות לתמונה שהם קיבלו ולרמת הקושי שהם חפצים בו .את
ארבעת התשובות הם יחברו בעצמם.
ניתן להתאים יחידה זו למקצועות שונים ,יש רק לחפש תמונות מתאימות ולבצע עליהם את
היחידה – .יש לבצע בדיקה שאכן התמונות מעלות תוצאות בגוגל לפני הבאתן לשיעור.
ישנה אפשרות לוותר על שלב מילוי הטבלה.
ניתן להוסיף שלב שבו התלמידים יעריכו את השורות של תלמידיהם ,ויוסיפו הערות עליהם.
ניתן לתת לתלמידים משימה המסכמת את המידע שרכשו באמצעות משחק כגון :תשבץ,
תפזורת ,חידון וכו'.

