
החושים שלנו 



רפי נחמיאס' פרופ: ראש המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי•

מיודוסרדוד ' פרופ: ראש המעבדה לטכנולוגיית ידע•

דרסלרר מירי "ד: המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי•

ר רחל מינץ"ד: מנהלת סביבות למידה מתוקשבות•

מינץ ר רחל "ד, ר נורית קינן"ד,  נגה משען: כתיבה ופיתוח•

מיודוסרדוד ' פרופ: עורך מדעי•

נגה משען: עורכת פדגוגית•

ר אתי גלעד"ד: עורכת מגדר•

אילנה מסט: התאמת שפה•

העוסקים במלאכה



?מה במצגת

הלימודפרקי •

מושגים ומיומנויות, רעיונות מרכזיים•

(  רצף רעיוני)יחידת הלימוד מבנה •

(רצף רעיוני)מבנה פרק •

עקרונות פדגוגיים•

מרכיבי סביבת הלמידה  •



הלימודפרקי  



,  ריח, מגע, שמיעה, ראייה)החוברת עוסקת בחמשת החושים •

.ובחשיבותם לתפקוד ולהתמצאות בסביבה( טעם

החוברת מדגישה את היות האדם יצור תבוני המתמודד עם  •

.בעיות באמצעות תהליכי חשיבה ויצירה



.חושים חשובים לתפקוד בסביבה ולהתמצאות בה•

שיתוף פעולה בין החושים תורם לתפקוד ולהתמצאות  •
.בסביבה

יכולתם של בני האדם מוגבלת בקליטת מידע מן  •
.הסביבה

בני האדם מגבירים את יכולתם לקלוט מידע  •
.מהסביבה באמצעות פתרונות טכנולוגיים

רעיונות מרכזיים



,  חוש הריח, חוש השמיעה, חוש הראייה: חושים•
.חוש הטעם, חוש המגע

עור, לשון, פה, אף, עיניים: איברי חוש•

,  קול, ריח, טעם, (צורה, גול, צבע)מראה : מידע•
מרקם

,   משקפיים, משקפת, מגדלת: פתרונות טכנולוגיים•
טלסקופ, מקרוסקופ

מושגים



מיון לקבוצות•

עריכת תצפיות וניסויים•

בניית כלים טכנולוגיים•

ארגון מידע בטבלה•

בניית דיאגרמה•

הסקת מסקנות•

פתרון בעיות•

מיומנויות



(רצף רעיוני)מבנה החוברת 

.חשיפה לחמשת החושים כמכלול:פתיחה•

:מיקוד חושים•

. שיתוף פעולה בין כל החושים:סגירה•

חוש

המישוש

חוש 
השמיעה

חוש 

הטעם

חוש 

הראיה

חוש 

הריח



סגירהפתיחה



(מיקוד באחד החושים)( רצף רעיוני)מבנה פרק 

.פתרונות טכנולוגיים להגברת היכולת

של האדם לקלוט מידע  על ידי החושיםביכולותומגבלות 
(.ראייה ושמיעה)

.קליטת מידע ותגובה

.חשיבות איבר החוש להתמצאות הסביבה

.  קליטת מידע על ידי החוש



הסביבהלהתמצאותחשיבותהחושידיעלמידעקליטת



מגבלות חוש הראייה בקליטת מידעקליטת מידע ותגובה



פתרונות טכנולוגיים להגברת יכולת



עקרונות פדגוגיים

חיבור רגשי וחוויתי•

איתור וטיפול  •

בתפיסות נאיביות

למידה פעילה•

אוריינות השפה•

שילוב תנועה בלמידה•

למידה חוץ כיתתית•

פעילויות מתוקשבות•

הערכת הלמידה •



חיבור רגשי וחוויתי

?למה חשובים לנו החושים



חוקרים ומגלים: למידה פעילה



פותרים בעיות: למידה פעילה



מיישמים הבנה:  למידה פעילה

שלושת הנגנים פיקסו



יצירה:  למידה פעילה



אוריינות השפה
טקסט מפעילמפתח סימנים



אוריינות השפה
מידעוןשיח דבור



למידה במרחב החוץ כיתתי



פעילויות מתוקשבות



מבקשים מהתלמידים לעקובלמידה בתנועה 

בעזרת העיניים אחרי תנועות הגוף

(  ללא דיבור)ת /שהמורה מבצע

.      ולחקות את התנועה

קולטים
אור ירוק  

רברמזו

מגיבים  
חוצים את 

הכביש 



הערכת הלמידה



מרכיבי סביבת הלמידה

מדריך למורה

אתר מלווה 

סביבה 

מתוקשבת

כרזות חוברות
תלמיד



"החושים שלנו"חוברת : כרזה



אתר פדגוגי מלווה



תודה על  

!ההקשבה

אתר במבט חדש

פייסבוק

: צרו אתנו קשר באמצעות

לוי תמר: עיצוב
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