
 פתח דבר

 

כימיי� וביולוגיי� אשר הבנת� חיונית , �ייבמחזור המי� בטבע מעורבי� תהליכי� פיזיקל

לקבלת תמונה שלמה לגבי ההידרוספירה כמערכת תומכת חיי� עבור האד� וכלל היצורי� 

על מנת שתלמידי� יוכלו להסיק מסקנות אופרטיביות לגבי נושאי� . החיי� על כדור האר!

רכתית ותובנה עליה� לרכוש תפישה מע, סביבתיי� כגו$ איכות המי� והמי� כמשאב במחסור

תובנה זו היא חלק מאוריינות סביבתית מדעית אותה אנו מעונייני� להעניק . סביבתית

 ."אזרחי המחר "–לתלמידי� 

המפותחי� במחלקה להוראת , במסגרת חומרי הלמידה במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניי�

הסביבה במסגרת פותחה בקבוצת הוראת מדעי כדור האר! ו,  המדעי� של מכו$ ויצמ$ ברחובות 

 " .כוכב הלכת הכחול"בש� , יחידת לימוד בינתחומית בדגש סביבתי" מטמו$"פרוייקט 

פיתוח אסטרטגיות וחומרי למידה שיובילו לפיתוח תפיסה מערכתית ותובנה : מטרת היחידה

המיועדת , היחידה. לצור, הפנמת עקרונות השימור בטבע ושמירה על הסביבה, סביבתית

מתמקדת בהידרוספירה וביחסי הגומלי$ שלה ע� שאר מערכות כדור האר! ', להילמד בכיתה ח

 . והאד�

 : יחידת לימוד זו משלבת מרכיבי תוכ$ ואסטרטגיות הוראה מגווני� כגו$

ביולוגיי� של מחזור המי� באופ$ , פיזיקליי�,  לימוד ההיבטי� הכימיי�"  למידה בינתחומית .א

. משולב

 

ח ההבנה כי יחסי הגומלי$ בי$ ההדרוספירה ומערכות כדור  פיתו�למידה בגישה מערכתית  .ב

: לש� כ, עליה� להבי$ תהליכי� כגו$. במערכת סגורה) המי�(האר! קשורי� במעברי חומר  

.  יחסי גומלי$ בי$ סלע ומי�, התאדות, חלחול

 

הא� :  עיסוק בשאלות כגו$– העלאת נושא סביבתי רלוונטי לחיי היו� יו� של הלומד .ג

הא� המי� בישראל ? כמות המי� בכדור האר! תיגמר, השימוש המוגבר במי�בעקבות 

?ראויי� לשתייה

 

 גישה קונסטרקטיביסטית המעודדת את התלמידי� לקחת חלק �למידה ממוקדת תלמיד  .ד

. פעיל בתהלי, הלמידה ולהבנות בעצמ� תפישה נכונה  של מחזור המי� בטבע

 

הסיור .  ובינתחומית סיור שדה בדגש סביבתי היחידה משלב–למידה חו� כיתתית / הוראה .ה

נחל שורק ומכו$ טיהור מי השפכי� של , מערת הנטיפי�, מעי$ הסט�: מתוכנ$ באתרי� כגו$

 .ירושלי�
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 :מטרות היחידה בתחום התוכן

 מחזור המי� בטבע ויבנה את מושגי הגרעי� הקשורי�  המושגהלומד ידע מה המשמעות של.1

 . באמצעות חקירהלנושא

המאפשרי� קיו� חיי� ,  סביבה מיוחדי�תנאיהלומד ידע כי על פני כדור האר� מתקיימי� .2

. על פניו

.ומ� של יצורי� חיי�הלומד יכיר כי המי� הנ� מרכיב סביבתי הכרחי לקי.3

 אורח חייה� והתנהגות� של יצורי� חיי� ויגלה את התאמת� ,הלומד יבח� את מבנה גופ�.4

 .לסביבה שבה ה� חיי�

 

:מטרות בתחום המיומנויות

. סביבתית באמצעות חוויות למידהתובנההלומד יפתח חשיבה מערכתית ו.1

.דרכי למידה המותאמות לובהלומד יתנסה בהבניית מושגי� .2

 

 :ביחידת הלימודשיטות ודרכי הוראה 

.הכנת ניסוי�

.דיו� בקבוצה ובמליאה�

. הוראה בקבוצות שיתופיות קטנות�

. הוראה המאפשרת ביטוי לסגנונות למידה שוני� או אינטליגנציות מרובות�

.לימוד עצמי�

.למידה חו� כיתתית�

.שימוש בסרטי וידאו�

 

 :ערכת הלימוד להוראת היחידה כוללת

 . דספר לתלמי�

 .ספר למורה�

קישורי� לאתרי� באינטרנט , תמונות, אתר אינטרנט הכולל מספר רב של מאמרי��

.Excelופעילויות בגיליו� אלקטרוני 

  blueplanet/earth-g/il.ac.weizmann.stwww://http 

 .אוס� קטעי וידאו�
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, "צפונות כדור האר�"מתו! הסדרה " כוכב הלכת הדינמי"הדקות האחרונות מהסרט  12 .א

 .בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה

 .בכיכובו של גו� טרוולטה" תראו מי שמדבר" הדקות הראשונות מהסרט  5 .ב

בהוצאת " עול� הכימיה"מתו! הסדרה " מי�" הדקות הראשונות של הסרט 10 .ג

 .האוניברסיטה הפתוחה

בהוצאת האוניברסיטה " מדע האטמוספרה"מתו! הסדרה " ענני� ומשקעי�"סרט ה .ד

 .הפתוחה

, קבוצת הוראת מדעי כדור האר� והסביבה, למידע בנושא ערכת הלימוד נא לפנות אל

 .08�9342497 –מכו� ויצמ� למדע , המחלקה להוראת המדעי�

 


