
 

 

 מידע פענוח בנושא היברידית בלמידה שיעור מערך
  הנגיפים בעולם חזותי

 קלאסרום תבניתב - "בגביע גלידה" מצורפת     
י פותח ך פרל אלעד ע" ב מדרי ית תקשו גל כת מזרחי ברסקו ו י "ט,מ מדר  ו

ז פה מחו   חי
   

 
 
 
 

  
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 ם ההוראהגדקישור ל

 וירטואלי פא"פ/מפגש 

 

 30 דק'

 משימה במרחב הדיגיטלי

 15 דק׳

 45 דק'

 1 הכנה

  מו"ט :דעת תחום
 ה,ו :יעד קהל
 דק 105-145:  זמן

 פענוח מידע חזותי: נושא
 

 הכנה
 עמדו על יתרונות ההוראה באמצעות מידע חזותי* 

  2אינפוגרפיקה  1אינפוגרפיקה  
  *בחרו סרטון מבוא שיכניס את התלמידים לנושא

 שאלה לאיסוף נתונים שניתן לגזור מהנושא*בחרו 
דרכים לאיסוף *כיצד לאסוף מידע בקובץ שיתופי ולהציגו בגרף . 

 ועיבוד הנתונים
 סרטון הדרכה

 
, או כל אתר אחר הבקרה של הקורונהצפו עם התלמידים באתר 

 מידע הוא יפההמייצג מידע חזותי. לדוגמה : 
 .  דונו איתם במשמעות של ייצוג חזותי של מידע

 שאלות לדוגמה:
באיזה אופן המידע מיוצג? איזה גרף מתאים  מידע האתר מספק? זהאי

 לאיזה נושא? איזה ייצוג חזותי אהבתם?

 

 במרחב הדיגיטליפעילות 
של  נגיפיםהתלמידים יצפו בסרטון המכניס לנושא )לדוגמה: 

 בריינפופ(.
ב הדיגיטלי באמצעות טופס או רכיב שאלה, שאלות הכינו במרח

 לדוגמה לסרטון. עוקבות 
 

 חשבו עם התלמידים על שאלה של איסוף נתונים 
 :הנגיפיםלדוגמה בהקשר לסרטון 

 קנתה מסיכות כמה או ?הסגרים בתקופת המסך מול ישבת שעות כמה
 .וכד שבוע במשך המשפחה

 התלמידים ימלאו את הנתונים בטופס/ גליון
 סרטון הדרכה, הסבר מילולידרכים למילוי הנתונים והצגתם : 

 לגליון, דוגמה לטופסדוגמה 

 לאחר מילוי הנתונים והצגתם ערכו דיון פתוח/מרחב דיגיטלי:
 באיזה סוג גרף עדיף להשתמש? מה היתרון באיסוף מידע באופן שיתופי?

 בוצות למשימת ניתוח גרפים.חלקו את התלמידים לק
 הדיגיטלי כל קבוצה תציג מול הכיתה או תענה במרחב

 משימה לדוגמה
--------------------------------------------------------------------- 

בקשו מהתלמידים למלא בלוח שיתופי תובנות לגבי אופן 
 טבלה או גרף? -הלמידה עם ייצוג חזותי. לדוגמה: מה עדיף לכם

 
 

 )כתלמיד( בקלאסרום מוכנה בתבנית לצפייה
  )כמורה( התבנית והעתקת להרשמה

 
 

 1 תבנית קלאסרום מוכנה

 וירטואלי פא"פ/מפגש 

 
1 

 45-60 דק'

 משימה במרחב הדיגיטלי

   דק'15

https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/degem-hazuti-melon-pecan.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=98GEhr_7J_4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=AVTNSaQrCCE&ab_channel=%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://www.youtube.com/watch?v=AVTNSaQrCCE
https://www.youtube.com/watch?v=qDI58V-4RGs
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
https://informationisbeautiful.net/
https://il.brainpop.com/category_13/subcategory_148/subjects_7442/
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/visual_informaion_6621.pptx
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/coiiect_information_26521.docx
https://www.youtube.com/watch?v=qDI58V-4RGs
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczzQ_k5EN5piGRIiiDhZEFVq8XUDp-PC2XSK6vQ9Bds9dEoA/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DDu68To6r8WbhljKZxpg9mQh5oniXpxgn08mNmyldhk/copy#gid=1199087163
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DDu68To6r8WbhljKZxpg9mQh5oniXpxgn08mNmyldhk/copy#gid=1199087163
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/nitoch_grapim_6621.pptx
https://classroom.google.com/c/MzU5NzM4NTQxODUy?cjc=garqzx7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfxwpfX7QMbhOR5Zn41AoNK4jU2qgPHhTSA6CXtS8bXJxxCQ/viewform?usp=sf_link

