
    
 
 
 
 

 
 
 
 

 פרויקט גלגולי אנרגיה 
 . שיעור פתיחה – דקות 45משך השיעור: 

 הפרויקטים. צגתלהשעורים כפולים  שני עבודה בבית ו :ט לפרויק

 

ועקרונות אודות אנרגיה. התלמדים התלמידים ילמדו מתוך התנסות ויגיעו להבנות הכללות  מטרת הפעילות:

ירו את המושגים הבאים: סוגי אנרגיה, המרת אנרגיה, מעבר אנרגיה, אנרגיה חשמלית, אנרגית אור, כי

 אנרגית קול, אנרגית תנועה, אנרגית חום, אנרגיה כימית.

  הפעילות מיועדת לתלמידי כיתה ו.
 

 ציוד וחומרים
 למצגתמקרן 

 בסוף מסמך זה)דף הנחיה לכל תלמיד (מצורף 

 תלמידים בכל קבוצה): 4-5לכל קבוצה (

 )זה דף משימה (מצורף בסוף מסמך -

 (דוגמא למחוון נמצאת בסוף מסמך זה) מחוון -

 צפייה בסרטונים ודיון כיתתי: – פתיחת שיעור

 

 מקרינים לתלמדים את הסרטונים הבאים: .1

http://www.youtube.com/watch?v=qybUFnY7Y8w 

http://www.youtube.com/watch?v=cQJPYgl5aoY 

jnt8g-http://www.youtube.com/watch?v=Zzzlu 

 

 : לדיון שאלות צפייה מנחותדיון כיתתי. להלן פותחים ב .2

 מה משותף לשלושת הסרטונים?  -

 באיזה אופן קשורים הסרטונים למדע? -

 במה הסרטונים חידשו לכם? -

 מה נדרש כדי שהסרטונים "יצליחו"? -

פעולה  לשתףנדרש ממי שעומד מאחורי הסרטונים מופעל כח, ישנם גלגולי אנרגיה,  הסרטונים בשלושת

 וכד'.

מרגע זה נפסק רצף גלגולי האנרגיה ומתחיל חדש. אנרגיית  הערה חשובה: כאשר בסרטון נחלץ מתג,
 " במקרה זה לאנרגיה חשמלית!הופכתתנועה לדוגמה, לא "

http://www.youtube.com/watch?v=qybUFnY7Y8w
http://www.youtube.com/watch?v=qybUFnY7Y8w
http://www.youtube.com/watch?v=cQJPYgl5aoY
http://www.youtube.com/watch?v=cQJPYgl5aoY
http://www.youtube.com/watch?v=Zzzlu-jnt8g
http://www.youtube.com/watch?v=Zzzlu-jnt8g


    
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 פרויקט גלגולי אנרגיה –גוף השיעור 

 
  תלמידים בכל קבוצה 4-5ה לקבוצות חלוק .3

 :שם על הלוחור המורההתלמידים יציעו תפקיד לכל חבר קבוצה ו

 דואג שהקבוצה עומדת בזמנים שהוקצו לעבודה בקבוצות. –שומר זמן 

 דואג שהקבוצה עובדת ברצינות, ממוקדת במטרתה ובמשימה. –שומר עניין 

 יתעד את המסלול בזמן הפעלתו ואת המשימות הכתובות בעקבות הפרויקט. –מתעד 

 ידאג לחלק ולנהל את נושא הציוד. –י לוגיסטיקה אחרא 

 מקרינים את דף ההוראות ואת דף המשימה ומסבירים מה צריך לעשות. .4

כל קבוצה תציג גלגולי אנרגיה בדרך מקורית ותגיש דף משימה כתוב. כל קבוצה תתכנן את מסלול 

לתלמידים זמן  הגלגולים שלה ותערוך רשימה של חפצים וחומרים אותם היא תביא עבור התצוגה. יש

רב להפגש עד התאריך______, בו יציגו תוצריהם בפני כלל התלמידים בכיתה. חלוקה לקבוצות 

 ותפקידים בתוך הקבוצות.

מכינים עם התלמידים מחוון שיסייע להם לבדוק את עצמם טרם הגשת הפרויקט שעל פיו יינתן הציון  .5

 על ידי המורה לאחר הגשת הפרויקט.  

 

 מתחילים במשימה בקבוצות.התלמידים 

בסופו של דבר מקיימים יריד חקר בו התלמידים מציגים את הפרויקטים ומגישים את דפי המשימה. הציון 

 מחושב לפי המחוון שנבנה בכיתה יחד עם התלמידים.

 

 

 רפלקציה אישית: -סיכוםפעילות 
 

 מה למדתי היום? 

 אחד או שניים על הנלמד השיעור משפט .1

 ופירושם -עיקריים שבהם עסקנו בשיעור מושגים 1-3 .2

 בה השתמשנו: (למשל:מיון/ עריכת ניסוי/תוצאות ומסקנות) מיומנות .3

 השיעור חידש לי? מההיה לי קשה בשיעור? ב מההצלחתי? במה 
 איך אני יכול/ה להשתמש במה שלמדתי בשיעור במקומות אחרים

 

 
 



    
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 דף הנחיה -נספח 
 

 
 

 כיתה ו' –פרויקט בקבוצות  –מסלול אנרגיה 
. ביום זה תציגו אותו בפני חבריכם לכיתה _______עליכם להגיש את הפרויקט בתאריך  •

 ותגישו גם דף משימה. להלן שלבי העבודה:
 הגרילו תפקידים ביניכם בקבוצה:. 1

 דואג שהקבוצה עומדת בזמנים שהוקצו לעבודה בקבוצות. –שומר זמן א. 
 דואג שהקבוצה עובדת ברצינות, ממוקדת במטרתה ובמשימה. –שומר עניין ב. 
 יתעד את המסלול בזמן הפעלתו ואת המשימות הכתובות בעקבות הפרויקט. –מתעד ג. 
 ידאג לחלק ולנהל את נושא הציוד. –אחראי לוגיסטיקה ד. 

 ני הכיתה.אותו ברצונכם להציג בפהכולל כמה שיותר סוגי אנרגיה, תכננו ושרטטו מסלול אנרגיה . 2
 היו יצירתיים ומקוריים והשתמשו באמצעים משוכללים ומתוחכמים. . 3
 הכינו רשימת חומרים וחפצים להם תזדקקו עבור הקמת והפעלת המסלול.. 4
 חלקו את הרשימה ביניכם והביאו את הציוד הנדרש לכשתפגשו.. 5
מי מסביר, מי מפעיל וכו'. זכרו להביא את הציוד  –תכננו את הצגת הפרויקט שלכם בפני הכיתה . 6

 הנדרש.
 . הגישו את הפרויקט במועד הנדרש יחד עם דף המשימה.7
 

 !בהצלחה
 
 
 
 
 

 כיתה ו' –פרויקט בקבוצות  –אנרגיה מסלול 
ביום זה תציגו אותו בפני חבריכם לכיתה  ._______עליכם להגיש את הפרויקט בתאריך  •

 שלבי העבודה:ותגישו גם דף משימה. להלן 
 הגרילו תפקידים ביניכם בקבוצה:. 1

 דואג שהקבוצה עומדת בזמנים שהוקצו לעבודה בקבוצות. –שומר זמן א. 
 דואג שהקבוצה עובדת ברצינות, ממוקדת במטרתה ובמשימה. –שומר עניין ב. 
 יתעד את המסלול בזמן הפעלתו ואת המשימות הכתובות בעקבות הפרויקט. –מתעד ג. 
 ידאג לחלק ולנהל את נושא הציוד. –י לוגיסטיקה אחראד. 

 אותו ברצונכם להציג בפני הכיתה.הכולל כמה שיותר סוגי אנרגיה, תכננו ושרטטו מסלול אנרגיה . 2
 היו יצירתיים ומקוריים והשתמשו באמצעים משוכללים ומתוחכמים. . 3
 המסלול.הכינו רשימת חומרים וחפצים להם תזדקקו עבור הקמת והפעלת . 4
 חלקו את הרשימה ביניכם והביאו את הציוד הנדרש לכשתפגשו.. 5
מי מסביר, מי מפעיל וכו'. זכרו להביא את הציוד  –תכננו את הצגת הפרויקט שלכם בפני הכיתה . 6

 הנדרש.
 . הגישו את הפרויקט במועד הנדרש יחד עם דף המשימה.7
 

 בהצלחה



    
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 ______________________________:_________________מות חברי הקבוצהש
 
 פרויקט אנרגיה -משימה מסכמת 

 
 :כקבוצההשיבו על השאלות 

 
באילו חפצים השתמשתם ומה התרחש בו (מבלי  -. תארו בקצרה את הפרויקט של קבוצתכם 1

 להכינס לסוגי האנרגיה), מה "הסיפור" שמחבר בין ההתרחשויות:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
  . כתבו את סוגי האנרגיה אשר התגלגלו במהלך הפרויקט על פי סדר הופעתם:2

 זכרו! לחיצה על מתג חשמלי אינה גלגול אנרגיה
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
 
. בחרו שניים מסוגי האנרגיה אשר התגלגלו במהלך הפרויקט וכתבו באיזה אופן הם באו לידי 3

 ביטוי:
א. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

ב. 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 
 הציעו שלב נוסף לפרויקט שניתן באמת למימוש.  .4

 א. תארו את שלב זה. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



    
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 ב. כתבו מהו סוג האנרגיה המתגלגלת בשלב זה.

 
___________________________________________________________________ 

 
 
 . חשבו וכתבו. האם אנרגיה נגמרת או אינסופית? הביאו הוכחה לכך.5

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
. ספרו מה היה חלקו של כל חבר קבוצה בפרויקט, כתבו על חוויות מהלמידה, מה היה לכם 6

 מאתגר ומה פחות? כיצד התנהגתם בזמן הצגת פרויקטים של אחרים?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 בהצלחה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

 
 
 
 

 מחוון פרויקט גלגולי אנרגיה
 
 
 
 

 
 תאריך:________ שמות התלמידים:_________________________________

 
 
 

 
 

 הארות והערות המורה:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

   ניקוד מקסימלי 
 חלק מעשי -פרויקט

  5 גשה בזמןוההמשימה 
 :לפחות את כל סוגי האנרגיה שנלמדו בכיתה כוללהפרויקט 

 תנועה, אור, חום, כימית, חשמלית וקול
18  

 )3(סוג אנרגיה=
 

  7 האנרגיות בפרויקט מתגלגלות ברצף אחד
  10 כנדרש פועלמסלול האנרגיה 

הצגת הפרויקט (התלמידים מבינים ויודעים להציג את 
 ולענות על שאלות לגביו)הפרויקט 

10  

  5 יצירתיות ומקוריות
  5 אסתטיקה

 חלק עיוני –פרויקט
  5 המשימה הוגשה בזמן

  35 מולא באופן מפורט וענייני –דף משימה 
  100 סך הכל


	מטרת הפעילות: התלמידים ילמדו מתוך התנסות ויגיעו להבנות הכללות ועקרונות אודות אנרגיה. התלמדים יכירו את המושגים הבאים: סוגי אנרגיה, המרת אנרגיה, מעבר אנרגיה, אנרגיה חשמלית, אנרגית אור, אנרגית קול, אנרגית תנועה, אנרגית חום, אנרגיה כימית.

