
"להיות בריאים"



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•

ר רחל מינץ"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

פרקי הלימוד•

מושגים ומיומנויות, רעיונות•

(רצף רעיוני)יחידת הלימוד מבנה •

(רצף רעיוני)מבנה פרק •

עקרונות פדגוגיים•

מרכיבי סביבת הלמידה•



מתמקדת בחשיבות שיש  להיות בריאיםהחוברת•

. לקיום אורח חיים בריא על הבריאות ועל איכות החיים

הביטוי של אורח חיים בריא מטופל בהקשר לפעילות  •

תזונה נבונה , התנהגות בשעת מחלה, גופנית ומנוחה

.הגוף והסביבהוניקיון 



פרקי
מודלה



בריאות היא מצב של רווחה נפשית וגופנית ולא רק  •
.ההפך ממצבי חולי

תזונה נבונה  , הימנעות מחולי, פעילות גופנית ומנוחה•
הן התנהגויות מקדמות  –הגוף  והסביבה ושמירה על ניקיון 

.בריאות

אמצעים טכנולוגיים מסייעים לבני האדם לקדם את  •
.בריאותם ואת איכות חייהם

על האדם מוטלת האחריות לשמור על בריאותו ולקדם    •
.את איכות חייו

רעיונות מרכזיים



להיות בריא, בריאות•

התנהגות בריאותית•

פעילות גופנית•

מנוחה שינה, שעות פנאי•

תרופה, מחלה, נגיפים, חיידקים•

לכלוך, ניקיון•

פתרון טכנולוגי•

מושגים



הפקת מידע מקטעי מידע ומתמונות•

ניסויים ומדידות, עריכת תצפיות•

איסוף מידע באמצעות שאלונים•

ארגון מידע בטבלה•

הסקת מסקנות•

פתרון בעיות•

הצגת ידע וטיעון•

מיומנויות



(רצף רעיוני)יחידת הלימוד מבנה 

?מה זה בשבילי להיות בריא–חשיפת תפיסת הבריאות : פתיחה•

:מיקוד בהתנהגות מקדמת בריאות•

אימוץ מכלול התנהגויות–מה זה להיות בריא : סגירה•

להיות בתנועה

לפעמים חולים

לאכול בריא

להיות נקי

לנוח



סגירהפתיחה



(רצף רעיוני)מבנה פרק 
התנהגויות מקדמות בריאות

בדיקה

המידה שבה

ההתנהגות  

מוטמעת  

בשגרת  
היומיום

התנסות
בהתנהגות

חשיבות  

הטמעת  

ההתנהגות  
לקידום

הבריאות

התנסות 
פעילה

המשגה



המידה שבה ההתנהגות מוטמעת בחיי היומיום: בדיקה



באיזו מידה התלמידים אמצו את ההתנהגות : בדיקה המידה שבה ההתנהגות מוטמעת בחיי היומיום: בדיקה



חשיבות ההתנהגות לקידום הבריאות: התנסות



חשיבות ההתנהגות לקידום הבריאות: התנסות



ההתנהגות לקידום הבריאותחשיבות הטמעת : המשגה



חיבור רגשי וחוויתי•

איתור וטיפול  •

בתפיסות נאיביות

למידה פעילה•

אוריינות השפה•

שילוב תנועה בלמידה•

למידה חוץ כיתתית•

פעילויות מתוקשבות•

הערכת הלמידה•

עקרונות פדגוגיים



חיבור רגשי וחוויתי



חוקרים ומגלים: למידה  פעילה



שואלים שאלות: למידה פעילה



מיישמים הבנה: למידה פעילה



יצירה: למידה פעילה



טקסט מפעילמפתח סימנים

אוריינות השפה



מידעוןשיח דבור

אוריינות השפה



למידה במרחב החוץ כיתתי



פעילויות מתוקשבות



הערכת הלמידה



מדריך למורה

אתר מלווה 

סביבה 

מתוקשבת

כרזות חוברות
תלמיד

מרכיבי סביבת הלמידה



כרזה  



אתר פדגוגי מלווה



תודה על  

!ההקשבה

אתר במבט חדש

פייסבוק

: צרו אתנו קשר באמצעות

לוי תמר: עיצוב
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