
 

 הצעה לפעילות באמצעות מסטיקים ו"הידעת?"

 'ט –ג' מתאים לגילאים:  

 .בפרט SpaceIL העשרה חווייתית בנושאי החלל בכלל ולגבי משימת החללית של מטרת הפעילות:

  וחבילת מסטיקים : מקרן וחיבור למרשתת, עטיפות ציוד נחוץ

 :מבנה הפעילות
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 פירוט:  

   דקות 2.חלוקת מסטיקים. משך זמן:  1

הדפסה אפורה מאפשרת   המסטיקים יש לעטוף מראש בעטיפות שניתן לגזור מתוך הנספח. מומלץ להדפיס בצבע אבל גם את 

פותחים את השיעור בחלוקת המסטיקים לתלמידים. כל ילד  .את קיום הפעילות בהנאה. מומלץ לרכוש מסטיקים ללא סוכר

השימוש במסטיקים שלרב אסורים בכתה מיועד  .ת לובדיחת הקרש המותאמ פותח את העטיפה וקורא את "הידעת?" ואת 

 . אוירהלהזמין את התלמידים לגישה של שינוי 

 דקות 5חלוקה לקבוצות. משך זמן: . 2

כזמן לאימון  בוצות עשויה לגזול זמן מיותר מן השיעור. ההצעה בפעילות זו היא לנצל את החלוקה לקבוצות החלוקה לק

אתם עומדים בפני אתגר שהעמידה בו נמדדת  " :אמרו לתלמידים  .מיומנויות עבודה בצוות והזדמנות לעידוד תושייה ויצירתיות 

ם. על כל אחד למצוא את כל יתר התלמידים בכתה שלהם  שברשותכ בזמן. עליכם להתחלק לקבוצות לפי עטיפת המסטיק

יצטרפו לחברים בעלי העטיפה המשותפת תעמדו במשימה בהצלחה! השיא הידוע לנו   אותה עטיפה. כשכל התלמידים 

החזיקו שעון עצר ביד ומדדו זמנים בשעה שהתלמידים מזדרזים   "!דקות ועשרים שניות. בהצלחה 4על  במשימה עד כה עומד 

 .לקבוצה לאתר את חבריהם  ומנסים 

 דקות.  10העמקה בקבוצות. משך זמן: . 3

כתוב / "חבר  משנסתיימה החלוקה לקבוצות על כל קבוצה להיעזר בכל האמצעים העומדים לרשותם: אינטרנט / חומר 

   .העומדת לרשותם  טלפוני", על מנת לגלות מידע נוסף ומעמיק יותר בנושא "הידעת?" שבעטיפת המסטיק

 .דקות. 15סבב שיתוף. משך זמן: . 4

ברשותם, המסטיק ש ערכו סבב קצרצר של שיתוף מידע. לרשותה של כל קבוצה חצי דקה בה הם מוזמנים להציג את עטיפת 

   ואת המידע הנוסף שגילו בהקשר שלה

   דקות. 10.משך זמן:   Kahootמשחק . 5

  .במנוע החיפוש של האתר ולהפעיל את החידון" SpaceIL ?הידעת : "Kahoot ניתן לחפש את חידון

 .מי שטרם פתח לעצמו משתמש יכול להיכנס ישירות למשתמש שלנו



 

 

 

 tothemoon   :עם הסיסמה,  spaceilש  בשם המשתמ

 :כאן  קישור לאתר מצוי

Kahoot 

 .דקות 3סיכום. משך זמן: . 6

  שאלו את התלמידים אילו עובדות הפתיעו אותם? ועודדו אותם לשתף בחוויות מתוך הפעילות 
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