בס"ד,

מחפשים את המטמון בנושא הירח
פעילות לתלמיד משולבת באתרי אינטרנט

מבוא:
משחר ההיסטוריה תופס הירח מקום נכבד בחיי היום( והלילה) ובחיי התרבות והמדע של האדם. כבר בתקופות קדומות ביצעו תצפיות בירח ונקבע הזמן לפי מופעיו. בעשרות השנים האחרונות הצטבר מידע רב על הירח מתצפיות, חישובים ואף ממגע ממשי עם הירח- נחיתות של אסטרונאוטים ומכשור שהתבצעו על פני הירח.
במשימה שלפניכם, תתנסו בעזרת אתרי אינטרנט שונים בפנים השונות של מחקר הירח. לאחר שתענו על עשר המשימות הבאות תוכלו לבצע את המשימה המסכמת.
בהנאה ובהצלחה!


משימה 1:
בצע את הפעילות "29 פנים לירח" בכתובת שלפניך (בתפריט מצד שמאל) :
HYPERLINK "http://www.yarden.ac.il/bloss/IAS/hhome.htm" http://www.yarden.ac.il/bloss/IAS/hhome.htm
והסבר כיצד ניתן לקבוע על פי מופעי הירח את התאריך העברי.

משימה 2:
http://www.solarviews.com/eng/moon.htm 
באתר הבא תוכל לצפות בתמונות של פני הירח. לחץ על התמונות כדי לראות אותן בהגדלה. מתוך התמונות נסה לתאר את ה"נוף" שעל הירח: מהו צבע השמים?, האם יש צמחיה? אלו צורות יש לאדמה (הרים, בקעות, מכתשים)? תוכל להיעזר גם במאמר הבא המדבר על הטופוגרפיה של הירח:
http://www2.iol.co.il/hayadan/space/moon69-4.html
וכן בתמונה וההסבר באתר http://www.yarden.ac.il/bloss/apod/ap001228.htm 



משימה 3:
 : “מזג האויר” תחזית   
מסביב לירח האטמוספירה דלילה ביותר. האם לדעתך במקום ללא אטמוספירה יש מזג אויר- רוח, גשם וכדו'?
באתר הבא  
http://www.solarviews.com/eng/moon.htm 
תוכלו לצפות בתמונה של טביעת רגל של אסטרונאוט מהחללית אפולו 11 שדרך על הירח. כמה זמן תישאר טביעת הרגל בלי להימחק?
באותו אתר עיינו בטבלת הנתונים על הירח. כיתבו את הטמפרטורות הממוצעות ביום ובלילה ואת טמפרטורות השיא. 




משימה 4:

http://telem.openu.ac.il/courses/2002a/c64212/app/forums_jerusalem.html
כוח המשיכה של הירח קטן בהרבה מכוח המשיכה של כדור הארץ. כשאנו נשקלים, המשקל תלוי בכוח המשיכה שפועל עלינו באותו זמן. האם משקלינו יהיה שונה על הירח? אכן כן. באתר הבא תוכלו לכתוב את משקלכם על פני כדור הארץ, והמחשב יחשב מה יהיה משקלכם על פני הירח וגרמי שמים אחרים.
השוו 3 משקלים ביו כדור הארץ והירח. נסו למצוא מה היחס בין המשקלים? האם תוכלו להסיק מכך בכמה גדול כוח המשיכה של כדור הארץ מזה של הירח?

משימה 5:

הכנס לאתר:
HYPERLINK "http://www.snunit.k12.il/blacksun/explain_kids.html" http://www.snunit.k12.il/blacksun/explain_kids.html
קרא את המאמר "אפלה באמצע הבוקר" של ד"ר יואב יאיר והסבר כיצד יתכן שבעת ליקוי חמה הירח מסתיר בדיוק את השמש אף-על-פי שהוא קטן מהשמש פי כמה?

משימה 6:

הכנס לאתר:
HYPERLINK "http://www.snunit.k12.il/seder/likuy/" http://www.snunit.k12.il/seder/likuy/
מנה לפחות 3 הבדלים בין ליקוי חמה לליקוי לבנה.
הסבר מדוע ליקוי לבנה ארוך יותר מליקוי חמה.


משימה 7:
עקב התנאים המיוחדים השוררים על הירח דרוש לאסטרונאוט ציוד מיוחד, מהו? 
    העזר באתר האינטרנט הנ"ל: starchild.gsfc.nasa.gov/docs/Starchild/space.level2/wardrobe.html 
   

 
משימה 8:
קרא את המאמר "הצעדים הראשונים על הירח" באתר שלפניך:
HYPERLINK "http://www2.iol.co.il/hayadan/space/moon.html" http://www2.iol.co.il/hayadan/space/moon.html
וכתוב כיצד התמודדו האסטרונאוטים עם חילופי הטמפרטורות הקיצוניים בין היום והלילה.
מיהם ה"עכביש" וה"נשר"?


משימה 9:
במשך שנים פיתחו ציוד המיוחד לאסטרונומים ותוך כדי כך התברר שאפשר להשתמש בידע שנצבר ובציוד שנבנה גם לחיי היום יום שלנו .הבא דוגמאות לציוד אסטרונאוטי שהפך לשימוש יום-יומי !
Iaf.org.il/iaf/doa_iis.dll/servel/level/Hebrew/1.1,7.2.5.html-9k

משימה 10:
קרא את המאמר על תחנת החלל הבינלאומית באתר הבא והשב:
מה היתרון בקיום מחקרים בחלל מאשר קיומם על פני כדור הארץ?
מה מטרותיה של הסוכנות לחקר החלל- נאס"א?   www.yarden.ac.il/bloss/scicamp/guides/eyal/iss.htm 


משימה מסכמת:
לאור המידע שאספתם במהלך הפעילות עליכם להכין מסמך WORD שיהווה דף הכנה לאסטרונאוט העומד לנחות על הירח.
חלק א': עיבוד מידע-
      עליכם להתייחס לנקודות הבאות:
	המראות אותם יראה
	התנאים איתם יתמודד
	ציוד מיוחד שצריך להביא


חלק ב': י-ישום וחשיבה-
הציעו שאלת מחקר אותה כדאי לאסטרונאוט לחקור בזמן שהותו על פני הירח. האם תוכלו להציע דרך כיצד לחקור שאלה זו?




