יחידת הוראה
תחום הדעת
נושא בתכנית הלימודים
נושא השיעור

תרבות ישראל ומורשתו .ויכול להתאים לתחומי דעת
נוספים.
חגי ישראל ,יום ירושלים – כ"ח באייר + .ניתן
להשתמש בתבנית  +שכפולי המסמכים המשותפים
להרבה נושאים נוספים.
ירושלים – "הסיפור שמאחורי התמונה"

פיתוח

מיכאל מרקוביץ

שכבת גיל

ז ,ח ,ט ,י ,יא ,יב

משך השיעור

 2-3שעות הוראה.

רציונל למורה

 התלמידים ישתמשו בכלים חדשניים בתחום
"תרבות ישראל ומורשתו".
 התלמידים יכירו מקומות ואירועים חשובים
בירושלים.
 התלמידים ילמדו לחפש מידע בדרכים חדשניות –
על פי תמונה באינטרנט ,ולהעריך את אמינות
המידע – למידת חקר.
 התלמידים ילמדו לעבוד בצוות וללמוד
מעמיתיהם.
 גיוון שיטות הוראה והעלאת מוטיבציה באמצעות
שימוש בכלים לימודיים מעניינים וממריצים כגון
.kahoot
כחלק מלימודי תרבות ישראל ,או שיעור ליום
ירושלים .כמו כן שיעור זה יכול להווה שיעור
פתיח/שיעור מסכם או שיעור העשרה אודות נושאים
רבים.
 התלמידים יכירו מקומות חשובים בירושלים.
 התלמידים יכירו אירועים חשובים שאירעו
בירושלים.
 התלמידים ילמדו על מלחמת ששת הימים.
מלחמת ששת הימים ,הפריצה להר הבית ,משכן הכנסת,
בית כנסת "החורבה" ,בית המשפט העליון ,מנורת
המקדש ,מהימנות ידע.
 שימוש בכלי תקשוב – עבודה באתר אינטרנט ,עבודה
בצוות על מסמכים שיתופיים ,השתתפות בחידון
מתוקשב המשלב שימוש בטלפונים חכמים ,חיפוש
מקורות מידע באינטרנט ,מילוי טפסים אלקטרוניים.
 תקשורת שיתוף ועבודת צוות.
 למידה עצמאית.
 אוריינות מידע ותקשורת – טיפול מושכל במידע,
חיפוש במאגרי מידע ,הערכת מידע וייצוגו.
יצירת טבלה שיתופית לארגון מידע וידע ,טפסים לחיבור
שאלות ותשובות ,שאלות רפלקטיביות.
 אתר מלווה שיעור – "הסיפור שמאחורי התמונה –
ירושלים"

רצף

מטרות תוכן
(תחומי תוכן וציוני דרך)

מושגים
מיומנויות המאה
ה22-

עזרים לתהליכי החשיבה
חומרי למידה
(כתובים ומתוקשבים)








היענות לשונות

תוצרי למידה

סרטון הסבר כיצד מכינים את היחידה "הסיפור
שמאחורי התמונה"
סרטון הסבר כיצד מחפשים על פי תמונות בגוגל.
סרטון הסבר איך יוצרים ומפעילים חידון .Kahoot
סרטון הסבר יצירת שכפול של מסמך שיתופי.
מסמך שיתופי – טבלה שיתופית הניתנת לשכפול.
גליון אלקטרוני – טופס שליחת שאלות ותשובות –
ניתן לשכפול.
גליון אלקטרוני – טופס רפלקציה – .ניתן לשכפול

 ניתן לעבוד בקבוצות ,זוגות או ביחידים תלמידים
חזקים יכולים לענות על השאלות ברמת פירוט רבה
יותר ולחבר שאלות מורכבות יותר .תלמידים פחות
חזקים יכולים לענות על השאלות על פי רמתם וכן
לחבר שאלות על פי רמתם.
 יחידת המידע ידידותית ,אינטואיטיבית ומסודרת
בשלבים הנמצאים באתר הפעילות ,כך שכל
התלמידים יוכלו למלא אחר ההוראות ולבצע
המטלות.
 הצגת הסברים באופן ויזואלי (סרטונים) ובאופן
טקסטואלי.
 ישנן אופציות לשינויים ביחידה בהתאם לתלמידים
שונים.
טבלה ידע שיתופית-כיתתית ,שאלות ותשובות שחוברו
ע"י התלמידים ,תוצאות חידון ( kahootיישומון).

מהלך השיעור
מערך שיעור על פי שלבים מפורטים ניתן למצוא פה ובקבצי היחידה.
מערך השיעור מוסבר גם בסרטון מצולם.
מהלך
ההוראה
פתיחה

תיאור הפעילות

זמן

יש להסביר לתלמידים מעט על "יום ירושלים" ,או אם אם מדובר 01-01
דק'
על יום אחר בכלליות על חשיבותה של ירושלים.
יש להסביר לתלמידים על דרך העבודה באתר הפעילות.

גוף השיעור

יש לשלוח את התלמידים לאתר מלווה השיעור .ולהסביר על
חלקי השיעור השונים.
המורה יחלק את התלמידים לזוגות ,וכל זוג-צוות יקבל מספר
בהתאם למספר התמונה .לאחר מכן יעבדו בצורה מסודרת
משלב לשלב על פי אתר מלווה השיעור.
שלב א' – מחפשים את התמונה :התלמידים יעבדו באתר
הפעילות :יחפשו באינטרנט את התמונות שניתנו להם ומידע על
התמונות ,ויבחרו מקורות מידע מהימנים.

01-01
דק'

שלב ב' – משתפים במידע
התלמידים ייצרו טבלה שיתופית כיתתית המסכמת את
ה"סיפורים שמאחורי התמונות" – הכוללים מידע היסטורי
הקשור לירושלים

סיכום

יישום
עבודה
פרטנית
העשרה,
שיעורי בית.
סיכום
ורפלקציה

מעבדת
מחשבים

שלב ג'  -התלמידים יחברו שאלות רבות ברירה העוסקות
במידע שמצאו ויעלו אותם לטופס.
שלב ד' – התלמידים ישתתפו בחידון – מבדק ידע ,המורכב
משאלות התלמידים ובוחן את הידע שצברו מהלמידה
השיתופית – באמצעות  – Kahootמערכת להערכת
התלמיד.

01-01
דק'

התלמידים ישתתפו בסיור בירושלים ,ויבקרו במקומות עליהם
למדו .כל צוות תלמידים יסביר לשאר התלמידים אודות המקום
בו נמצאים.
חיבור שאלות ע"י התלמידים ,מילוי טבלה שיתופית.
התלמידים יחפשו מקומות חשובים נוספים בירושלים ,ויוסיפו
שורה לטבלה השיתופית.
ניתן לתת לתלמידים משימה המסכמת את המידע שרכשו
באמצעות משחק כגון :תשבץ ,תפזורת ,חידון וכו'.
התלמידים יעברו לחוצץ באתר" :סיכום ורפלקציה" ,וישלחו את
טופס הרפלקציה שבו השאלות הבאות:
 ציין/ני שני דברים חדשים שלמדת.
 מה אהבת בפעילות זו?
 מה פחות אהבת בפעילות זו?
 מניסיונך בעבודה בצוות – הצבע/י על שני גורמים
החשובים לעבודת צוות מוצלחת.
צריך.

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'.

