
מעגל 
עונות השנה



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 במלאכההעוסקים במלאכה



?מה במצגת

פרקי הלימוד•

מושגים ומיומנויות, רעיונות•

(רצף רעיוני)מבנה החוברת •

(רצף רעיוני)מבנה פרק •

עקרונות פדגוגיים•

מרכיבי סביבת הלמידה•



חוברת מעגל עונות השנההעוסקים במלאכה

עוסקת בהכרת הסביבה  מעגל עונות השנה החוברת 

המעקב  . שבה אנו חיים ובתופעות הקשורות לעונות השנה

אחר תופעות אלה נעשה תוך התבוננות בשינויים שחלים  

תופעות  , שינויי מזג אוויר: בסביבה במהלך עונות השנה

.  בעולם החי  ופעילותו של האדם



העוסקים במלאכה
פרקי הלימוד



.שינויים ותופעות מחזוריות והשפעתם על מרכיבי הסביבה•

,  מראה השמיים וסוגי עננים: מאפייני תופעות מזג האוויר•
כמות הגשם, סוגי משקעים, טמפרטורה, עוצמת רוח

.אורך יום בכל אחת מעונות השנה•

קליטת מידע ישירה של תופעות בסביבה באמצעות החושים  •
.בהשוואה לקליטת מדע באמצעות שימוש בכלי מדידה

תופעות מזג האוויר בעונות השנה משפיעות על יצורים חיים  •
(.בעלי חיים ובכללם בני האדם, צמחים)בסביבה 

רעיונות מרכזיים



תופעות מזג אוויר•

,רוח, (ברד, שלג, גשם)משקעים , טמפרטורה, מראה השמיים

.קרינת שמש, שרב, יורה, קשת בענן, ברק ורעם

תופעות בצמחים•

,  צמחי בר, נביטה, פירות הסתיו, צמחים מבשרי סתיו, שלכת

,  פירות, פריחה ולבלוב, עשבוניים, שיחים, עצים, איברי הצמח

.מגוון צמחים בעונות השנה

מושגיםתופעות ו



תופעות בבעלי חיים•

,תרדמת חורף, ציפורים מקיצות, ציפורים יציבות, ציפורים נודדות

התנהגות  , מבנה גוף של בעלי חיים, קינון ודגירה, תרדמת קיץ

מגוון בעלי חיים בעונות השנה , בעלי חיים בעונות השנה

אורך יום ואורך לילה•

מקורות אור וחום טבעיים ומלאכותיים  •

כלים טכנולוגיים•

(.  שבשבת)מד רוח , מד גשם, מד טמפרטורה

מושגיםתופעות ו



ניסויים ומדידות, עריכת תצפיות•

ארגון מידע בטבלה•

השוואה הסקת מסקנות•

(שבשבת, מד גשם)בנייה •

בניית דגם•

פתרון בעיות•

להציג ידע•

מיומנויות



(רצף רעיוני)מבנה היחידה 

מעגל עונות השנה:פתיחה•

מיקוד בעונות השנה•

מעגל עונות השנה:סגירה•

חורף

קיץ סתיו

אביב



פתיחה



סגירה



  מאפייני מזג האוויר

התנהגות בעלי חיים

התנהגות צמחים

התנהגות האדם כולל פתרונות טכנולוגיים

(רצף רעיוני)מבנה שער 



מאפייני מזג אוויר   



מאפייני מזג אוויר   



תופעות בצמחים   



תופעות בצמחים   



התנהגות בעלי חיים



התנהגות בעלי חיים



התנהגות בעלי חיים



התנהגות האדם



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



חוקרים ומגלים: למידה  פעילה



מיומנויות חשיבה: למידה  פעילה



למידה במרחב החוץ כיתתי:למידה פעילה



יצירה:  למידה פעילה



אוריינות השפה

טקסט מפעילמפתח סימנים



לומדים מושגים חדשיםאוריינות השפה 



אוריינות השפה

מידעוןשיח דבור



פעילויות מתוקשבות



הערכת הלמידה



מרכיבי סביבת הלמידה

מדריך  
למורה

אתר מלווה 

סביבה 

מתוקשבת

כרזות חוברות
תלמיד



כרזה עונות השנה



עונות השנהכרזה



אתר פדגוגי מלווה



תודה על 

!ההקשבה

אתר במבט חדש

פייסבוק

: צרו אתנו קשר באמצעות

לוי תמר: עיצוב
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