
ב  "זה  היברידי  למידה  דגם 

 עצמאיים בשטח 

 ו -ד  לכיתות   מיועד 

 קוקוס -  תות   שיתופית  במפה  לסיור   דיגיטלי  הוראה  דגם   פי   על 

 

 חיפה   מחוז   ,מחוזי   תקשוב   מדריך  -אברמוב  מיכאל  ,  ב "זה   מחוזית  מדריכה  -בוזגלו  עדנה  :פיתוח 

סוג   מצורפים   קישורים /קבצים 

 )רכיב (

 נושא  כותרת  תוכן 

חומר   

 לימוד 

הספר    לבית   מגיעים   תלמידים   שגרה   בימי 

 הלימודים   יום  בסוף   הביתה  ושבים   בבוקר 

  ,אופניים   על   ברכיבה  ,בהליכה  :שונות   בדרכים 

בהסעות מאורגנות   ,בנסיעה ברכב ההורים

דרכי    מציעה  "הבטיחות  מעטפת "  תוכנית  .ועוד

בדרך לבית   ,התמודדות עם הסכנות הקיימות

באמצעות    ,הספר ובחזרה ממנו הביתה 

מעטפת  "פעילויות הסברה והסדרת מרכיבי  

 הסעות   ומערך   ב"זה  משמרות   כמו  ",הבטיחות 

 .ספרי -בית 

  רציונל 
 
 

 הקדמה 

  לעובדי   לימודים   תוכניות   תיק 

 'ה  לכתה  ב"זה  ,הוראה 

 
 עובדי   פורטל   -בשטח  עצמאים 

 הוראה 

 :ומשחקים   העשרה  פעילויות 

 דרך   וסימני  תמרורים  1.

  ממוחשבות  ויותפעיל  2.

 מתוך אתרי אינטרנט

  בדרכים  זהירות  בנושא  נבחרים 
 זהירות   בנושא  חידונים   3.

 בדרכים 

חומר  

 לימוד 

 בנושא   ופעילויות  העשרה  חומרי  מגוון  לפניכם 

  .זו   הוראה   ליחידת  כהקדמה  בדרכים   זהירות 

עצמאית    להתנסות  מתאימות   מהפעילויות   חלק 

 וחלקן מצריכות   ,או בזוגות על ידי התלמידים 

 .במליאה  והנחייה  תיווך 

לימוד    חומרי

 זהירות   בנושא 

 בדרכים 

 
העשרה  

 נוסף  ומידע 

חומר   קוקוס -תות   דגם 

 לימוד 

 הוראה דגם   שיתופית   במפה  לסיור   קוקוס -  תות  הוראהדגם  

 דיגיטלי 

הנחיות  

 למורה 

חומר   ענן   סביבות 

 לימוד 

 גוגל   בנושא   אינטראקטיביות  ומצגות  סרטונים 

 קלאסרום 

הדרכה    חומרי

בגוגל    ליצירה

 קלאסרום 

 המרחב   הכרת   -מבוא   שיעור 

 התעבורתי 

 .בדרך  והסכנות  התעבורתי  המרחב  הכרת  מטלה 

 המצורף   בקובץ  היעזרו 

 -מבוא  שיעור 

 סרטון   -  מפות   גוגל  -הדרכה  

 
 

חומר  

 לימוד 

 /הליכה  מסלול  לתכנון  והכללים   הכלים  הכרת 

 נסיעה 

 :שיתופי  מפות  כלי  עם   עבודהכללי  

 התנסות  1-  כיתהמפגש  

 בכלים 

https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/degem-horaa-maslul-mapa.pdf
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/fifth-grade/zahav/Pages/Teaching-materials.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/fifth-grade/zahav/Pages/Teaching-materials.aspx
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/zehirot-drahim/yesodi/noseem_nilmadim/atzmaim-bashetah/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/zehirot-drahim/yesodi/noseem_nilmadim/atzmaim-bashetah/
https://meyda.education.gov.il/files/Zahav/Yesodi/road-signs-and-signage-activities.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Zahav/Yesodi/computer-activities.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Zahav/Yesodi/computer-activities.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Zahav/Yesodi/computer-activities.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Zahav/Yesodi/computer-activities.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Zahav/Yesodi/riddle-activities-and-quizzes.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Zahav/Yesodi/riddle-activities-and-quizzes.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/degem-horaa-maslul-mapa.pdf
https://sites.google.com/view/homel
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/traffic_space_13621.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/traffic_space_13621.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Sken6IQt4ZY


 

 גוגל   במפות  משתמשים איך  

 
 בגוגל   הליכה  מסלול   יצירת 

 מפות 

 
 את   אלא   ,עצמן  המפות   את  לשתף   לא   ●

 שלהן   המסך   צילומי 

המגורים    כתובת  את  לכתוב  לא  ●

 אלא רק את שם הרחוב  ,המדויקת

 מבלי   המסלול   את   במפה   לסמן    ●

 בשמכם   להירשם 

 

   -לצפייה 

 המקדימה  המשימה  טופס

 
 לטופס   עותק   יצירת 

מטלה  

 אישית 

מקדימה    משימה   -ראשון   חלק 

למעברי    דוגמאות ומעלים  מצלמים  התלמידים

 חצייה באזור מגוריהם ולמקומות בהם נדרש 

 חצייה   מעבר  להוסיף   לדעתם 

 מסלול   יצירת  1-  משימה 

 בטוח  

הכוללת    אסינכרונית  משימה

 דעת   לשיקול  חלקים  שלושה

 המורה 
   -לצפיה 

   שלי  האישי   המסלול  מצגת

 למצגת   עותק   יצירת 

   מטלה  מגישים   איך 

 מסלול   לבניית  והנחיות  כללים 

 אישי 

מטלה  

 אישית 

 המסלול   בניית  -שניחלק  

  .המסלול  בבחירת  דעת   שיקול   להפעיל   ניתן

 היעזרו בקובץ כללים והנחיות לבניית המסלול 

  .המצורף   האישי 

 לכל   המצגת  של  עותק  להגדיר  יש  -לב  שימו  **

 המשימה  מילוי  לצורך  תלמיד 

  שלי   המסלול  תיאור

 תיאור   -עותק  ליצירת  קישור 

 שלי   המסלול 

מטלה  

 אישית 

 :המסלול  תיאור  -שלישי   חלק 

 המסלול   אופי   של  לעומק  חקירה 

  בזוגות   לעבודה   שיתופית מצגת  

 למצגת   עותק   ליצירת  קישור 

 מחוון 

מטלה  

 בזוגות 

המצורף    המחוון   פי  על  בזוגות  עמיתים  משוב

 יש   אליהם   בטיחותיים  קריטריונים  הכולל 

 .להתייחס 

 :במצגת  הטבלה  את   נפרד   בשקף  ממלא   זוג   כל 

   -בדרך   וסיכונים   סכנות   -

 שננקטו   זהירות  אמצעי 

 נבחרים   מסלולים  יציג  המורה  ,במליאה  -לסיכום 

 למשובים   ויתייחס 

עמיתים    משוב

לזיהוי סכנות  

 בדרך   וסיכונים 

 

 
   מפגש כתה

משוב    2-

 עמיתים 

  דרך   תמרורי  איסוף   טופס 

 איסוף   -עותק  ליצירת  קישור 

 דרך   תמרורי 

מטלה  

 אישית 

  /  הסלולרי   הטלפון   בעזרת  מצלמים  התלמידים 

 בהם   נתקלים   אשר   התמרורים  את  מציירים 

 את   לפענח  ומנסים  נסיעה   /הליכה  מסלול   לאורך 

 משמעותם 

 
 2-משימה  

איסוף  

 דרך   תמרורי 

  סרטון שפת התמרורים 

 ם צעירים( )לילדי

  חידון  -עצמי   מבדק 

 תמרורים 

 צילומי   כל   את  תציג   המורה  הכיתתי  במפגש  מליאה 

  .שנאספו  התמרורים 

 ניהול דיון במליאה 

   בסרטון   צפייה             

 )במליאה   גם  אפשר(  לסיכום  אישי   חידון    

כיתה    מפגש מסכםמפגש  

 תמרורים   -  3

 

https://support.google.com/maps/answer/144349?hl=iw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfseZYZCBCPom2CzbYbGrBYLoKZbpYsrPKCQl-sp6ZEnmHlYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfseZYZCBCPom2CzbYbGrBYLoKZbpYsrPKCQl-sp6ZEnmHlYg/viewform
https://docs.google.com/forms/u/5/d/1I93m3XcOSCKYgL-xZRCvSfX7TBmmw-HSF5hYOd_mCxk/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1AuQvEJ0IOLtXX-0ldNokXcfq5ZUVg6RrP4P5Jv3Qj8w/edit#slide%3Did.p
https://docs.google.com/presentation/d/1AuQvEJ0IOLtXX-0ldNokXcfq5ZUVg6RrP4P5Jv3Qj8w/edit#slide%3Did.p
https://docs.google.com/presentation/u/5/d/1AuQvEJ0IOLtXX-0ldNokXcfq5ZUVg6RrP4P5Jv3Qj8w/copy
https://www.iorad.com/player/1722430/---------?&trysteps-1
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/maslol_privet-13621.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/maslol_privet-13621.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYUgjN_IFxs2hfsR1_ZDRqNBNn9w2WM1Wchd-wC8WmYNqK1A/viewform
https://docs.google.com/forms/u/5/d/1Y-uMFT5de5eL3RNMzshJSpjdJlph-9wTOEhfhgRIITo/copy
https://docs.google.com/forms/u/5/d/1Y-uMFT5de5eL3RNMzshJSpjdJlph-9wTOEhfhgRIITo/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1HPddBw4nKuZoIcjlsjzsVzcQZEprIbmR6I-QaXcrsvk/edit#slide%3Did.p
https://docs.google.com/presentation/u/5/d/1AuQvEJ0IOLtXX-0ldNokXcfq5ZUVg6RrP4P5Jv3Qj8w/copy
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/slider_13621.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenXQV95cF2vIILYDKkjQx_YcTA_usS7ys8SZZDzvmR5E5DRg/viewform
https://docs.google.com/forms/u/5/d/1wWoJXxnLbCPxqFvEdergHHVgV_-rsTyl9i-oSpP9dm8/copy
https://docs.google.com/forms/u/5/d/1wWoJXxnLbCPxqFvEdergHHVgV_-rsTyl9i-oSpP9dm8/copy
https://www.youtube.com/watch?v=siprc7GoiLY
https://create.kahoot.it/details/7590c912-82a2-462e-a5eb-6e23c1fd3d5a
https://create.kahoot.it/details/7590c912-82a2-462e-a5eb-6e23c1fd3d5a

