תוכנית לימוד בנושא האסטרונומיה
תכני  יחידת הלימוד


מה בשיעור
רעיון מרכזי
נושא השיעור
מספר ש"ש
שיעור מספר
א. דיון
ב. מצגת- מסע בזמן
ג. דיון +מצגת- סיכום הנושא
ד. ש.ב- תפזורת של מושגים בסיסיים בנושא האסטרונומיה, אשר יידונו במהלך השיעורים הבאים.
חקר החלל התחיל הרבה לפני טיסה 107- מעבורת החלל קולומביה, אולם חשיבותה של טיסה זו, לנו כישראלים,  היא העובדה שהאסטרונאוט הישראלי הראשון, אילן רמון, השתתף בה.
התפתחות מחקר החלל – "חקר החלל מאז ועד היום"
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א. דיון ובדיקת ש.ב.
ב. העתקה מהלוח
בפעילות זו , במהלך הדיון יציגו התלמידים את הגדרותיהם השונות של המושגים, ובסיום הדיון יגדיר המורה את המושגים כך שהתלמידים יעתיקו אותם מהלוח.

סיכום מושגים באסטרונומיה
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א. חקרשת
ב. הכנת פלקט מידע
חקר כוכבים- איסוף מידע על כל כוכב לכת, תוך שימוש במקורות מידע הדורשים אמצעים טכנולוגיים.

מסע בין כוכבים ואתרים
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א. איסוף מידע- השלמת טבלה.
ב. הכנת הפעלה חוויתית
איסוף מידע מהפלקטים אותם הכינו התלמידים בשיעור הקודם, הכנת משחק או הפעלה המסכמת את המידע שאספו ולמדו.
מתמצאים בחלל
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א. פעילות חוויתית.
ב. דיון
התלמידים ישחקו בפעילויות השונות שהוכנו ע"י הקבוצות השונות, ולאחר מכן יסכמו את ידיעותיהם בדיון כאשר השאלה המרכזית היא: מדוע בכדוה"א התפתחו חיים? והיכן לפי דעתם יש סיכוי שימצאו חיים?
סיכום הנושא
1
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הפעילויות המלוות בכל שיעור


מיומנויות
תכנים דרושים
מטרות הפעילות
שם פעילות
נושא הפעילות
שיעור מס'
פעילות חוויתית- בצורה זו התלמיד יהנה מהמטלה, כך גם התלמידים החלשים יעמלו וישקיעו בהכנתה.
בנוסף הגדרת המושגים דורשת מהתלמידים התמצאות במקורות מידע חיצוניים, חיפשו המידע ודרך סיכומו והצגתו.

 התלמיד יכיר את מושגי המפתח בצורה חוויתית.

פעילות זו הנה חוויתית, ונועדה במטרה לעודד ולקרב את התלמידים לנושא, שכן נושא האסטרונומיה נתפס בעיניהם כרחוק וקשה.

אבודים בחלל
תפזורת- חיפוש מושגים והגדרתם
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1. הבעה בע"פ- התלמיד יקרא את תשובותיו, וישתתף בדיון בכיתה.
2. הבעה בכתב- בכדי להגדיר את המושגים על התלמיד לפתח מיומנויות של סיכום והבנה של החומר, ולדעת לדלות את העיקר ממקור המידע.
3. מיומנויות כתיבה- העתקה מהלוח מפתחת בתלמידים את מיומנות הכתיבה, מהירות העתקה וכן מוטוריקה עדינה של היד.

1. התלמידים יביעו את עצמם
2. התלמידים יראו כי יש התייחסות מצד המורה לדבריהם ולהכנת שיעורי הבית, וכך יתמידו בהכנתם.
3. כל תלמיד יצא מהשיעור שבמחברתו רשומות  הגדרותיהם של כל המושגים.

בפעילות זו , במהלך הדיון יציגו התלמידים את הגדרותיהם השונות של המושגים, ובסיום הדיון יגדיר המורה את המושגים כך שהתלמידים יעתיקו אותם מהלוח
מושגים בסיסיים באסטרונומיה
דיון, הגדרת מושגים והעתקתם
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	עבודה עם מחשב מצריכה מהתלמידים מיומנויות וידע טכנולוגי, שימוש במחשב:
א. Word- שימוש ביישום זה בכדי לערוך את תשובותיהם, כך שעליהם להכיר את סרגלי הכלים השונים, יכולת הקלדה.
ב. אינטרנט- מיומנויות עבודה באינטרנט- חיפוש במנועי החיפוש השונים, שיטוט באתרים, העתקת טקסט/ תמונה לקובץ word ו ושמירת העבודה, במידת הצורך, אף שליחתה באימל למורה.
	עבודה בקבוצות- גיבוש התלמידים- התלמיד יפתח יכולות עבודה בצוות תוך התחשבות בחבריו בדבריהם והקשבה לזולת.
	בפעילות מסוג כזה אנו גם נותנים ביטוי לצד החוויתי אשר התלמידים נהנים ממנו.
	יש שילוב באמצעי הוראה שונים בכדי להגיע למספר רב של תלמידים.
	יש שילוב של המדע עם הטכנולוגיה והחברה והשפעת שלושת גורמים אלו אחד על השני. (גישת הSTS)
	יצירתיות ומקוריות- בהכנת פלקט המידע ידרשו התלמידים להפגין מיומנויות שונות, שלא דווקא קשורות במדעים, כך שהתלמידים החלשים יוכלו להציג את ידיעותיהם ובכך לעלות את הרגשתם וביטחונם העצמי.
מיומנויות כמו: עיצוב, גזירה, חריזה, גרפיקה וכו'.
	מיקוד וסינון המידע- כאשר משתמשים באינטרנט כמקור מידע יש סכנה כי המחפש "יאבד" את דרכו, שכן זהו מאגר מידע ענק, ולא פעם אנו מגיעים ומתמקדים לא דווקא במה שחיפשנו מההתחלה, לכן על התלמיד להיות מיומן בחיפוש באינטרנט ולגלות אחריות והתמדה בחיפוש החומר הנדרש ולא בשיטוט באינטרנט.


א. התלמיד ייחשף למדיה נוספת.
ב. גיוון אמצעי הוראה.
ג. הכרת מערכת השמש ומרכיביה.

תוכן- התלמיד ירכוש מושגי מפתח, שיעזרו לו לפתח דיון על מערכת השמש, בשלב מאוחר יותר.
מיומנות- התלמיד יפתח מיומנות בהצגת הידע בכתב, וכן יפתח חשיבה רפלקטיבית כלפי מידע שיימסר לו ע"י חבריו
מסע בין כוכבי ואתרים

חקר כוכבים- איסוף מידע על כל כוכב לכת, תוך שימוש במקורות מידע הדורשים אמצעים טכנולוגיים.
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איסוף מידע מפלקט לטבלה, הוא פעילות קלה יחסית שתעודד שיתופם של תלמידים חלשים, כיוון שאינה דורשת מיומנות חשיבה גבוהה אלא דיוק בהעתקת פרטים, וארגונם.

על ידי איסוף הפרטים התלמידים יגלו מידע  אינדוקטיבי. 

א. איסוף מידע מפלקט לטבלה, הוא פעילות קלה יחסית שתעודד שיתופם של תלמידים חלשים, כיוון שאינה דורשת מיומנות חשיבה גבוהה אלא דיוק בהעתקת פרטים, וארגונם.
ב. על ידי איסוף הפרטים התלמידים יגלו מידע  אינדוקטיבי. 

מתמצאים בחלל
איסוף מידע והשלמת טבלה
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התלמיד יתנסה בתכנון ובעיבוד נושא בו הוא מגלה עניין.
פעילות חווייתית תניע את התלמיד מן ההיבט הריגושי ותעזור לו     לפתח יחס חיובי ללמידת הנושא בעתיד.
 הפעילות תעודד את התלמיד ללמוד ולהבין את החומר לקראת הכנתה.

התלמיד יבטא את כישוריו ותינתן למורה האפשרות לבדוק את רמת הבנתו בנושא.

הכנת פעילות חוויתית

1. לקבל דיעה של מישהו אחר, אפילו שהיא שונה מדעותיהם.
2. הבנת החומר ויכולת לערוך השוואה בין הנתונים שניתנו להם במהלך לימוד יחידת הלימוד.

1. סיכום הנושא וריכוז המידע והחומר הנלמד.
2. דיון ופתח לחלון חדש- מה יהיה פה בעתיד.


דיון
סיכום השיעור
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1. שיתוף פעולה בין התלמידים.
2. דינמיקה בין התלמידים
3. סבלנות וסובלנות.

1. יישום החומר הנלמד בצורה חוויתית.
2. העברת הפעילות ע"י התלמידים והתייחסות לתוצרי התלמידים תתרום להרגשתם של התלמידים ותעלה את ביטחונם העצמי היות והתלמידים ירגישו כי כל הפעילות שעשו במהלך יחידת הלימוד אינה לשווא.


משחק חוויתי






