
 

 

את חיינו שמשנים 'טיםגדאגהמצאות ו שיעור בנושאמערך   

 דף פעילות למורה

 

 הנחיות למורה

להקל על ההבנה ולחבר בין הידע וההתנסויות ההכנה לצפייה בשידור או להרצאה נועדה 

קודמות של התלמידים בתחום התוכן לבין תכנים וידע חדש שהם עומדים להכיר. הפעילויות 

 המפורטות להלן יכולות להתאים לפני הצפייה ואחריה.

 

 צפייה(לקראת עילות טרום )פ

 דקות 10 זמן

o והנושאהתוכן  שלמתן סקירה כללית  על ידי השידוראת  הציגו לתלמידים.  

o את מקדו ו לצפייה מטרה הגדירו. מטרות השידוראת את הרציונל ולמידים לת הציגו

 . שילמדו יםרוצ אתםשמה התלמידים ב שלתשומת הלב 

"שימו לב כיצד "; טכנולוגיות שהיו בשימוש בעברללב  מו, שיכשאתם צופים" דוגמאות:

 .שונים" חייהם של בני אדם בתחומים שינתה אתהטכנולוגיה 

o  בהם.כם שהתלמידים יתמקדו נקודות מפתח ומושגים שברצונהעלו 

 

  1פעילות הצעה ל

  לדוגמה: שאלות 3 רושמים על הלוח עד

 חייכםעל  השפעה הגדולה ביותריש  צר טכנולוגימולאיזה או איזו טכנולוגיה ל ?

 ?באיזה אופן

 בכל מיני תחומים בחיים כיצד הטכנולוגיה מסייעת לכם? 

  של ההורים או בדור ) פעם ושהי יםטכנולוגי יםמוצרהמצאות או האם אתם מכירים

 ?ונעלמו מהעולם( שלכם ָסבֹותוה של הסבים

o קיימו דיוןו את השאלות בקול קראו. 

 

 

 

 

 
 
 

 חט"ב תה או שכבת גיליכ

 מדע, טכנולוגיה ותחומי עניין נושאים

 ותדק 45של שיעור  מסגרת זמן

 טים'המצאות, טכנולוגיה, גאדג מילים ומושגים עיקריים

מטרות, רציונל ומידע נוסף במרחב 
 הפדגוגי

 את חיינו שמשניםהמצאות וגאדג'טים 

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/kol-hashidurim/hamzaot-iegagetim/


 

 
 

 ה בשידור/הרצאהצפייבזמן 
 

 דק' 40 זמן השידור

o צופים עם התלמידים בשידור.  

o לרשום לעצמם פעילה ומבקשים מהם הקשבהאת התלמידים להקשיב  מעודדים 

 .עובדות, נקודות עניין, שאלותבמחברת 

 

 השידור פעילות אחרי

 

 דק' 10 זמן

 1הצעה לפעילות 
 

 ים: נכון או לא נכוןט'גאדג
 

מאז  טכנולוגיותהתפתחויות ההעל ו יםט'גאדגבאמת יודעים על  הםמה שאלו את התלמידים 
 שחקו בנכון ולא נכון.? ועד היום

 
o נכון(היה תקליט  20-במרבית שנות המאה ה לשמיעת מוזיקה האמצעי הנפוץ ביותר( 

o )פטיפון הוא סוג של טלפון מהמאה שעברה )לא נכון 

o  לא נכון( היישומון הראשון שהומצאפילם היה שם( 

o  נכון( דשא היה אפורהבטלוויזיה של פעם צבע( 

o  לא נכון( צבעים 8במחשבים של פעם היו( 

o  של פעם ידע לעשות רק שתי פעולות )נכון(הטלפון הנייד 

o  יריתמונות ומדפיסים על נבעבר היו מצלמים 

o נגן מוזיקה נמצאים היום במכשיר טכנולוגי ו שעון, מצלמה, מחשב, טלפון, מכשיר ניווט

 אחד )נכון(

o )עם המצאת הרשתות החברתיות ויתרנו על הפרטיות שלנו )נכון 

o נכון( היה בטלוויזיה רק ערוץ אחד בעבר( 

o  ברשותה )נכון( אחת מוניתאפילו לחברת ההסעות הגדולה ביותר בעולם אין 

o  לא נכון( בגדיהםלאנשים להשכיר לאחרים את יישומון המאפשר יש( 

o לא פנקסי צ'קים )נכון(ו בעתיד לא נשתמש יותר במזומנים, לא יהיו כרטיסי אשראי 

 

 2הצעה לפעילות 

 

 הבאות: שאלותב בעקבות השידור קיימו דיון

o אתם חושבים שיהיו  או המצאות מוצריםאילו  .בואו ננסה לרגע לחזות את העתיד

 ?בעתיד

o  עלם מהעולם?ייהיום אתם חושבים ש הקייםמוצר טכנולוגי איזה  

 

 

 


