בית ספר רמת אביב ג'
כיתות ד'

תלמידים יקרים,
בשיעורי גיאוגרפיה אנו לומדים על נושא העיר ת"א -יפו .בנוסף ,בשיעורים שיתקיימו עם
המחנכת נלמד לערוך עבודה בנושא" :למידה מבוסס ת מקום בעיר ת"א -יפו" ,בשילוב
תקשוב.
הלמידה תתבצע בשלבים גם בכיתה וגם בבית.
שלבי העבודה:
 .1עליכם להביא עשרה שמות של אתרים הנמצאים בעיר ת"א -יפו (ואינם נמצאים
בשכונתכם).
 .2סיעור מוחין יערך בכיתה על רשימת האתרים שמצאתם.
 .3בשלב זה נמיין את האתרים ל  4-קבוצות:
א .אתרים הקשורים לתרבות ,חינוך וספורט.
ב .אתרי טבע ונוף.
ג .אתרים היסטוריים.
ד .שווקים.
 .4נתחלק לקבוצות עבודה .כל קבוצה תבחר את אחד האתרים מהרשימה כנושא
העבודה שלה.
 .5כתיבת התוכן כ הכנה מקדימה לעבודה המתוקשבת:
א .הכנת תעודת זהות לאתר שבחרתם .תעודת הזהות תכיל:
 שם המקום.
 כתובת המקום.
 תיאור מיקום האתר (כיצד ניתן לזהות את האתר  -סממנים
בולטים כמו למשל :כבישים מרכזיים ,האזור בו נמצא האתר,
אתרים מוכרים ועוד)
 מתי הוקם האתר?
 על ידי מי הוקם האתר?
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ב .המלצה:
 מה ניתן לעשות באתר ובסביבתו? מדוע כדאי לבקר באתר? (יש
להקדיש לחלק זה פסקה של  5-7שורות).
 חברו פעילות ,שאלה או חידה על האתר .השאלה צריכה להיות
מבוססת מקום ,כלומר ,כדי לענות על השאלה צריך להיות
במקום עצמו .לדוגמה ,אם בחרתם את "הבימה" :באזור תאטרון
"הבימה" קיים פסל מיוחד הנקרא "התרוממות" .חפשו את
הפסל ואת הלוחית עליה כתוב את שם האומן שפיסל אותו .מהו
שם האומן? (שימו לב ,התשובה לשאלה חייבת להופיע באתר
עצמו).
משימת המשך (הבעת דעה)  -כתבו לנו בעמוד התגובות :האם
לדעתכם שם הפסל מתאים לו? אם לא ,הציעו שם אחר.
או
מה לדעתכם הקשר בין שם הפסל לצורתו? כתבו בעמוד
התגובות.
 .6עליכם לכתוב טקסט מידעי קצר על האתר מתוך מספר מקורות מידע (לפחות 2
מקורות מידע) .בקטע המידע ,כתבו על מהלך התפתחות האתר שבחרתם.
בא תר האינטרנט של הכיתה יצורף דף קישורים לאתרי מידע שונים על העיר
ת"א -יפו בהם ניתן להיעזר .כמו כן ,ניתן להיעזר בספר הלימוד הנלמד בשיעורי
גיאוגרפיה .שמרו את שמות האתרים שהשתמשתם בהם לרשימה ביבליוגרפית.
 .7כתבו פסקה קצרה המסבירה מדוע בחרתם דווקא באתר זה ( 3-5שורות).
 .8את העבודה שהכנתם נזין לתוך אתר מיוחד שהוכן על ידי נציג עיריית ת"א -יפו
במסגרת פרויקט למידה מבוססת מקום .הסבר על האופן שבו נכניס את
הנתונים יינתן בכיתה על ידי עינב זאגא  -אחראית התקשוב בבית הספר
והמחנכות.
עבודה נעימה ופורייה
צוות מחנכות שכבה ד'

