
 הרגלי צריכת מים -משימת סקר

 "הר שכניה"בית ספר 

 ביננטלענת : רכזת



הינו בית ספר ירוק  " הר שכניה"בית ספר 
 ".ירוק מתמיד"בעל תו 

שבוע  "שיעור זה הינו שיעור המשך ללמידה ב
השבוע הירוק הוא שבוע בו נלמדים  " )הירוק

 . (אנושית-תכנים מתחום האקולוגיה סביבתית
 

'  זה הנושא המרכזי של כיתות ובשבוע 
 ".בעיית המים במזרח התיכון"הוא  ס"בתלב

 



 :מטרות כלליות

 לחסכון במיםהמודעות הגברת 

 במיםשונות לחסכון הכרת דרכים 

 :מטרות ביצועיות

שאילת שאלות: יישום מיומנויות חשיבה מדעית ,
 הסקת מסקנות, העלאת השערות

 לעודד  על מנת ישתמשו בידע שאספו בסקר התלמידים
 במים בסביבתם הקרובהחיסכון 

 יבנו ויפיצו שאלון מקוון וינתחו אותו, יתכננוהתלמידים 

 :מטרות הפעילות



 הסבר , עיבוד נתונים, שאילת שאלות)חשיבה מסדר גבוה
 (הסקת מסקנות, תוצאות

 תלמידים בכלים שיתופיים לצורך עבודת חקרשימוש. 

חיפוש מידע ברשת האינטרנט: שימוש בטכנולוגיות מידע ,
תקשורת עם הקהילה באמצעות  , יצירת שאלון בטופס מקוון

:  אופציה-למתקדמים. הצגה ופרסום מידע במצגת, ל"דוא
 .טיוב-הכנת סרטון והעלאה ליו

 התלמידים הופכים לצרכנים שקולים וחסכנים של
 .יזמים ואקטיביים בקהילה, מים

 :חדשנות מרכזית



 :מהלך הפעילות



 



.  לדרכים שונות לחיסכון במיםיחשפו התלמידים . א
כיתתי לסקר  מאגר שאלות התלמידים  יחברולאחר מכן 

שאלות הסקר יבדקו . שאלות חובה 8ומתוכם יבחרו 

איסוף  : לדוגמא" שיגרתיותפחות "התנהגות חוסכת מים גם בדרכים 
.  'שימוש במי השטיפה האחרונה של מכונת הכביסה וכד, מי מזגנים

 (.פ בחירתם"תלמידים מתקדמים יכולים להוסיף שאלות לסקר ע)
 

בעזרת גוגל טפסים וישתפו את  יכינו סקר התלמידים . ב
  ישלחוהמורה יבדוק את הסקר ולאחר אישור . המורה

איש בוגרים   15-התלמידים דרך המייל את הסקר ל
 . מבתי אב שונים

 

 :מהלך הפעילות



 -בעזרת טבלאות וגרפיםעיבוד נתוני השאלון . ג
 .בדוקסכחלק מיצירת טופס 

 

את   ויציגואת המידע  יארגנוהתלמידים . ד
שהתקבלו בצורה גרפית ומילולית   תוצאותה

מסקנות ותוצר פרסומי  למצגת יתלוו . במצגת
התוצר ישקף  . המסתמך על התוצאות שיתקבלו

 .אקטיביזם חינוכי
 



  שימוש בטופס של כלי גוגל הופך את איסוף הנתונים
 .למהיר ופשוט

קרוב  , התלמידים נהנים ללמוד עם כלים מתוקשבים
 .לעולמם

מאפשר גם לתלמידים  ). אפשרויות מגוונות להצגת נתונים

 -שאינם כישרוניים בציור להכין כרזות יפות ואסטטיות או לחלופין
 (סרטונים

 :תרומת הטכנולוגיה לפדגוגיה



 :מתוך העבודה של רתם
 (יש ללחוץ על התמונות)

 

 

 

 

 

 
 

 :  הסרטון של אסף

 

 

 

 :דוגמאות לתוצרים

http://www.youtube.com/watch?v=TGo6tkbJrHA
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 :משוב תלמידים
 

 

 :מתוך המשוב של מעין

 
בתהליך כתיבת עבודה זו אני 
. מרגישה שלמדתי הרבה מאוד

למדתי כמה חשוב לחסוך במים 
כמו  . ובמה אפשר לחסוך במים

שכתבתי בכרזה הדברים הקטנים הם 
!                                                  אלו שיביאו את השינוי

של מחשב  " סודות"בנוסף למדתי 
שלא ידעתי ואני בטוחה שעוד  

אשתמש בהם ואלמד אותם לעוד 
 . הרבה אנשים

מהעבודה   נהנתימאוד , לסיכום   
                                                                      .ויצאתי עם הרגשה של  סיפוק רב

 

 

 

 

 :מתוך המשוב של ארד

 
אהבתי מאוד להכין את העבודה  

כי אני מאוד מתמצא ואוהב  
.   השוניםלהשתמש בישומי המחשב 

חושב שאחרי עבודה זו אני אני 
מבין יותר על המצב של המים 

ואיך אנשים מנסים  , בארץ
אני מאוד . לשמור על המים

והפנמתם שהבנתם , מקווה שוב
היה  , את החומר שהעברתי לכם

 .לי תענוג לעשות את עבודה זו
 

                                                                    

 



 במשימה זו למדו התלמידים את שלבי החקר השונים באופן
 .יישומי וחוויתי

לתלמידים מתקשים . המשימה היא ברמת חשיבה גבוהה
 (.תיווך)ותלמידי שילוב נדרשת התאמה באופן הלמידה 

כך שלכל קבוצת , יש לשקול עבודה קבוצתית בניסוח השאלות
תלמידים יהיו שאלות חובה שונות ובזמן הצגת התוצרים יחשפו  

 .בעיות מגוונות/ הילדים למסקנות 

מחשבות  , תובנות, מסקנות אישיות
 :לעתיד


