
 32/2/5יום שיא 
 הפעלות בכיתות

השכב
 ה

שם 
 הפעילות

 אופן ההכנה תאור הפעילות

הכנת סימניה  סימניה ב 
ממפל עם 
משפטים 

הקשורים 
 לאינטרנט בטוח

 

 החומרים הדרושים להפעלה
 סמ' בערך 1X/1/. חתיכת מפל מלבני לכל תלמיד. /
 ליין(.-. טושים לצביעה )רצוי ארט/
 .. מספריים5
 . חוטי צמר )התלמידים יביאו מהבית(4
 . חרוזים )התלמידים יביאו מהבית(3
 . מדבקות )התלמידים יביאו מהבית(6
 . מחורר.7

 אופן ההכנה:
 . התלמידים מעתיקים למפל דוגמה שבחרו./
 . התלמידים גוזרים את המפל סביב הדוגמה ./
 . התלמידים כותבים על המפל משפט הקשור לאינטרנט בטוח.5
 . התלמידים מוסיפים ציור מתאים ומקשטים עם המדבקות.4
 . המורה מחוררת להם את הסימניה בחלק העליון.3
  . התלמידים משחילים את החרוזים והחוט בסימניה.6

מובייל משקף  מובייל ג 
צבוע עם 
משפטים 

הקשורים 

 ט בטוחלאינטרנ
 

 החומרים הדרושים להפעלה
 . שקף לכל תלמיד./
 ליין(.-. טושים לצביעה )רצוי ארט/
 . מספריים.5
 . חוט דייגים.4
 . מחורר.3
 . חרוזים צבעוניים )שהתלמידים יביאו מהבית(.6

 אופן ההכנה:
 משפטים הקשורים לאינטרנט בטוח. 4-3. התלמידים כותבים על השקף /
 . התלמידים מוסיפים ציור מתאים ליד כל משפט./
 . התלמידים גוזרים את השקף סביב המשפטים.5
 . צובעים ומקשטים את השקף.4
 . המורה מחוררת להם את השקף בחלק העליון שלו ובחלק התחתון. )בשקף האחרון מחוררים רק למעלה.3
 . התלמידים מחברים שקף לשקף בעזרת החוט.6
 תלמידים משחילים חרוזים.. בין כל שקף ה7
 . בשקף העליון יוצרים עם החוט לולאה על מנת שיוכלו לתלות את הקף על מסמר.8



זר פרחים  ד
 מתוק

זר פרחים 
מסוכריות טופי 
עליו משודכים 

משפטים 
הקשורים 

 לאינטרנט בטוח
 

 החומרים הדרושים להפעלה
 סוכריות טופי מהבית. 1/-3. כל תלמיד מביא בין/
 . כל תלמיד מביא שיפודי עץ בהתאם לכמות /

 הסוכריות שהביא.     
 . שקף לכל תלמיד.5
 ליין(.-. טושים לצביעה )רצוי ארט/
 . מספריים.5
 . שדכן.4
 . סרט עטיפות יפה.3

 אופן ההכנה:
 . התלמידים כותבים על השקף משפטים   /

 הקשורים לאינטרנט בטוח )כמספר הסוכריות(.    
 גוזרים את השקף סביב המשפטים. . התלמידים/
 . צובעים ומקשטים את השקף.4
 . המורה משדכת להם את השקף לסוכריה.3
 . התלמידים צובעים את השיפוד עם ארט ליין ירוק.6
  . התלמידים נועצים את השיפוד בתחתית הסוכריה.7
 . התלמידים שוזרים זר פרחים וקושרים עם החוט.8

פד  כפפה  ה
 לעכבר

פד כפפה לעכבר 
עם  -מסול

משפטים 

הקשורים 
 לאינטרנט בטוח

 

 החומרים הדרושים להפעלה
 סמ'.  1X/1/ריבוע סול בגודל של  /. /
 ליין(.-. טושים לצביעה )רצוי ארט/
 . מספריים.5
 . מדבקות )שהילדים יביאו מהבית(.4
 . חוטי צמר )שהילדים יביאו מהבית(.3
 . מחורר.6

 אופן ההכנה:
 ידים גוזרים את שני חלקי הסול מעט יותר גדול מגודל כף היד שלהם. . התלמ/
 . התלמידים כותבים על הסול משפטים  הקשורים לאינטרנט בטוח./
 . התלמידים מקשטים ומציירים סביב המשפטים.5
 . המורה מחוררת להם חורים בשולי הפד.4
שמשחילים חוט אחד  אונפרד לכל חור ואז קושרים . התלמידים משחילים את החוטים וקושרים.  )ניתן לקשור חוט 3

 ארוך העובר בין כל החורים ולבסוף קושרים(. 
 חובה להשאיר מקום לא פתוח  במרכז הפד בכדי להשחיל דרכו את כבל  העכבר.

תמרור  ו
 אזהרה

תמרור אזהרה 
ממפל עם מגנט 

מאחור להצמדה 
למחשב האישי 

 בבית.
 מצורף קובץ.

 

docx.תמרורים

  

 החומרים הדרושים להפעלה
 סמ'.  1X/1/.ריבוע מפל בגודל של /
 ליין(.-. טושים לצביעה )רצוי ארט/
 . מספריים.5
 . מגנט.4
 . מדבקות לקישוט. )שהתלמידים יביאו מהבית(.3
 . נצנצים )שהתלמידים יביאו מהבית(.6

 אופן ההכנה:
 . התלמידים בוחרים תמרור./
 . התלמידים מעתיקים את התמרור./
 . התלמידים כותבים בתוך התמרור את המשפט המתאים לתמרור אותו בחרו ) הוריה או אזהרה (.5
 . התלמידים צובעים את המפל סביב התמרור שציירו.4
 . התלמידים גוזרים את המפל סביב התמרור שציירו.3
 ים מקשטים את התמרור עם הנצנצים והמדבקות.. התלמיד6
 . התלמידים מדביקים את המגנט מחלק האחורי של התמרור.7
 . מומלץ להצמיד את התמרור למחשב האישי בבית.8



 
 

 דוגמאות למשפטים 
 

 אני גולש 2ת רק לאתרים שבחרתי

 אני גולש2ת בתבונה

 אני לא מוסר2ת  פרטים אישיים ברשת

 נפגש2ת עם אנשים שהכרתי ברשתלא 

 אני לא מעליב2ה ברשת

 אני שומר2ת על לשון נקייה ברשת

 שלי I.C.Qאני לא מאשר2ת  לכל אחד להיכנס לרשימת המסנגר 2 

 נתקלתי בבעיה אני מתייעץ2ת עם מבוגר

 אני שומר2ת  על זכויות יוצרים ברשת

 אני שומר2ת על קניין רוחני ברשת

 ות לפני הורדה מהרשתאני בודק2ת קבצים וכתוב

 לא נעים! אני סוגר2ת

 לפני תשלום ברשת אני מבקש2ת רשות מהורה

 אני שוקל2ת לפני שימוש במצלמת עינית

 הסיסמה שלי מגנה עלי אני לא מוסר2ת אותה לאחר


