
 תחום דעת מדעיםלמידה בסביבה מתוקשבת המשלבים הקניית מיומנויות מחשב ומידע ב ךלתהלי דוגמה

 

 מקצוע
 מסגרת

 זמן
 כיתה

 הוראה יחידות
 למידה פעילויות

 מצופה תוצר
 מהתלמיד

 אמצעים
 מתוקשבים

 ומידע מחשב אוריינות
 

 המאה מיומנויות
 12-ה

 מטרות לימוד נושא
חום ההשפעת  ז' ש'  4 מדעים

 על החומר
 

  תת נושא:
חימום של 

האם  - מים
הטמפרטורה 

של המים 
עת משתנה ב

 ? רתיחה

 תחום תוכן:
בדיקת  

הטמפרטורה של 
המים בזמן 

 הרתיחה
התמודדות עם )

תפיסה שינוי ה
בזמן  :שגויהה

 רתיחת המים 
טמפרטורה ה

 (עולה
 

 שילוב התקשוב:
הכרה ושימוש 

יון בגיל
אלקטרוני לשם 

והצגת עיבוד 
 נתונים

 (2חלק א )שיעור 
 תכנון ניסוי  

הצגת הבעיה: האם בזמן רתיחה של מים 
 הטמפרטורה עולה? 

 העלאת רעיונות לתכנון ניסוי  : דיון במליאה
 )התייחסות לגורם משפיע וגורם מושפע

 (םיולמושגים המדעי
  הניסוי מהלך כתיבת 

 (1 שיעור) חלק ב
  ביצוע הניסוי 
 לקבוצות תלמידיםה תחלוק: 
  כל קבוצה מבצעת את הניסוי ומתעדת לפי

 מודל כתיבת ניסוי 
 (3חלק ג )שיעור 

 הצגת הממצאים 
  להצגת דיון לבחינת ההצעות האפשריות

הניסוי )טבלה במעבד תמלילים/  תוצאות
 אקסל וכו'(

  בחירת הכלי גיליון אלקטרוני להצגת
 הממצאים 

 ככלי לאיסוף  -היכרות עם גיליון אלקטרוני
 ועיבוד נתונים בטבלה

  הקניית מיומנויות גיליון אלקטרוני  )ראה
 פירוט בעמודת 'אוריינות מחשב ומידע'(

 משימות לעבודה בבית:
 צפייה בסרטון הדמיה :מטלת צפייה 

המתאר את ביצוע הניסוי שנערך בכיתה 
 )סרטון מוכן מראש(

 תיעוד מהלך הניסוי :מצופה תוצר ,
ש במושגים , תוך שימוהתוצאות והמסקנות

 המדעיים והמללת העיקרון המדעי
**התלמידים  נדרשים לבחור אמצעי 

 מתוקשב להצגת התוצר ולנמק את בחירתם
 (4חלק ד )שיעור 

 דיון ומסקנות 
  עבודות התלמידים והצגת הסרטון 
  והסקת  בעזרת הגרפיםהממצאים ניתוח

 מסקנות 

איסוף וארגון 
מידע ועיבודו 

בגיליון 
 אלקטרוני

ברמה 
 הכיתתית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**תיעוד 
תוצאות הניסוי 

 באקסל
 

**תיעוד מהלך 
הניסוי, 

התוצאות 
והמסקנות 

באחד מאמצעי 
התקשוב 
המוכרים 

ע"פ   תלמידל
  שיקוליו

 תלמיד**על ה
לנמק את 

 הבחירה

גיליון 
 אלקטרוני

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מעבד 
 תמלילים

 
 

  גיליון אלקטרוניההכרת 
 מבנה הגיליון 

  טאב, שורות וטורים
 גיליונות...

 תרשיםכותרות לטבלה ול 

  גלישת טקסט 
  עיצוב תאים 

 גרירה 
  יצירת טבלת נתונים- 

-הציר ו -X-קביעת ציר ה
y 

  תרשימיםהצגת סוגי  

  תרשיםבחירת סוג 
 מתאים להצגת התוצאות 

 לתוצאות תרשיםבניית ה 
  העתקת טבלת הנתונים

לקובץ במעבד התמלילים 
 או אמצעי תקשוב אחר

 
 

 
o חשיבה 

 ביקורתית
o בעיה פתרון 
o קבלת 

 החלטות
o רפלקציה 
o צוות עבודת  
o למידה 

 עצמאית
 


