
  -

טהלדאהיי

יישומים פדגוגים עבור המורה  
מדאטת לווינים 
צוות הוראה של כיתות ה- ו

ד ם אורעכה | ייעוץ מקצועי: יוררדתוח החלקת פי"ר(, מדע )עתוף עם תעשיישיב בתכלות זה נערך פעימ



היי לדאטה! 
 יישומים פדגוגים עבור 
המורה מדאטת לווינים

  

 

 

  

 

 

רקע 
נושות האעשה, מלתון. נע גרכל בטי לוונורמין זדע מילנו  םספקימץ רהאדור כתאםביסובהםינהלוויי

נו.חייבמושם לשים מודעיא לנו ארוב לם. ינבלוויימוש שיהלוא יאם ירנהמודם החיית אם לקייתוכל  אל

ם נויישיי חראב עקמ ,ראוויג מזזוי חי ,יווטנ ,מקומותתור יא)בלוויין(,  יהזלויטבפייה צמו כפשוטות  פעולות 

מן. זם כל הינמוש בלוויים שילו ועוד עושים. כל אייטחונם במושיחקר ושי, מיכי עיורם, תהלמיייקלא

ג להציחרנו בם?ימודיהלת יתכנבםישונם יאנושמד ללעותו צמאובתה כיבזה  דעמיבששתמלהתוכלו  יךא

טמיע להשונות  םכירודצות להמלוב שיביתמיאינלוויידע מיבמוש לשים ישיגונם פשוטים יכלספר מםכל

תה. כימוש בהם בשית הא

ם כירצלאותנו  םיתשרהמם ינהלווייל שםקיומם עצת אםידמילהתל שמודעותם לאבילהד נועזה יך רמד

אופן בם ידמילהתלו יפעם, יכפנלהמוצגות  מותשימבנו. חיייהול לנבה הרבותם חשית ואם יום-יומיי

מוד ללויוכלו  םינלוויימבל תקהמדע מיבמוש שים עושיהםייליטגידםיכלעות צמאבתופי ושיבי טיקאטרניא

ם. ים שוניימודים ליאק בנושעמיולה

גוגפתוח איש או לגלון נד עם מיטייצוי להצת ורילגנאם הם ביכפנם לים המוצגי* הכל גום ולהנות ל תרת

םידמילי התפנם בחשפינם שם החדשיחימהמונ

 Google earthשם הממשק:  

אודות הכלי 
Google Earth בו ש שתמלהתן ינאך  םימורלדוע ויר מוכי כלזהו  .לגוגי דיל עהמפותחת  תוכנה אהי

תן ינק שמהמעות צמאבבו.  אותצמנששונות  יותגורטקעות צמאבם יליגרנו אשמפה לר בעמחבה בהר

ם מיינידלוויין  תצלומי אותרולל גוג"י עתה קננשר א"סבוקקיי"סת רחבל שםינלוויימיכנדעדע מילשת גל

ב. דע רם מיילשר מכים, אבייטיקאטרניוא

פי אוגריגה ,להכלדע הית עשרלהביות טיקאטרניואת יתרצייישה גפתח לתוכלו  Google Earthת וצעבאמ

פתור! כת צחיבלם דיף כבא צמנדור שהכם יחוקרללהפוך  םידמילתלת פשראמהתוכנה  תה.כיבחבי רוהמ

file:
file:https://earth.google.com/web/search/Jerusalem/%40-78.31555534%2C146.2237977%2C-6692.25224665a%2C49427297.44212628d%2C35y%2C-0h%2C0t%2C0r/data%3DCigiJgokCdqXXqCL4zxAETAX06dMyyjAGdpA759WnSbAIbO_4n8CE1_A
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אן חצו כלזה << א בקישור הצמסי נאי הקלהכל

בה.יי הלל שיעורכלם לים יוכלו להתאיתאבור מם, ועם חיים שונמושים לשימייתאם מיהכל

: תצוגת שלג 1כלי מספר  
מות התחממו כםיאבנושם קיתעסשמם ישיעורברביעלהץ למומפיה. אוגריגישיעורבמוש לשים יתא*מ

בה ביסל הם עדשפעות הא, הרג אוי, מזתילובלג

 Visualizing Snow Cover.ל חצו עול voyagerסו להיכנ Google earth-סו להיכנ

י: ל הכלע

ת אאות רלתן ינתר אבהותך(  אל)שנה שהאורך לעהקרקל עתרבטצהמג לשהמות כתאגצימתר הא

ציה מינאמוצגת  ,בנוסף .שונותתקופות ובם ישונם יזוראבץ רהאדור כי פנל עג לשהעטה משתנות ה

ם. ישונם היזוראאורך התקופות בג ללשעטה השתנה מד מצאה כירהמ

ג למה שדוגמה: כמה לשימ

 .יעות הכלצמאר בבסם להכין סרטון הידמילשו מהתלות: בקפעיעה להצ

מדיניך מכיא ט נרך פאוור פויע דסך + שמלום מיך צירם? <<

ם: יאבם היאת הנושג אשו מהם להצית ובקבוצם לקידמילת התחלקו א

נה. ימדבוהה במות הכי גג או הכלל שבועה שמות קזור שיש בו כיחרו אב .

י ביותר? עותשמל טווח הכיסוי המעזה בזור הים האדעתכמה לסיס מה? לל בת זה? עדעתם איך יא

ם. אורך החודשיסה אותה, לג המכלשת הבשתנה שכד מצרו כיתא .

 .תאר זביססו להדול ביותר? נגג הלשת כיסוי הם יש אזה חודש או חודשייארו: בתא .

אה. ילמם ביסרטונת הגו אהצי .

ת לשיעור: מסכלה מאש

י פנל עג לשהרות בטהציהם נובישונות  תופעות לשהתפתחותן  יחראלעקוב  לנו םיפשראמם ינהלוויי

מן. מדוע זה חשוב? אורך זע להקרק

תשובה: 

ם דאי בנכלנו שההתפתחות  דצכיבין להם ייכולחנו נאמהלוויין  םיבלמקחנו נאשם יתונהנעות צמאב

םמיסויימם יזוריאבג לשהסת המל עשפיעה מת ילובלגהמות ההתחמיו, לעשפיעה ומע בטהת אנה שמ

 "יע"מפרג לששהם מיסויימם יזוריאבם יגלשהסת המל עשפיעה מגם  םדהאי בנהתפתחות  ובנוסף- 

חייה. מקומות מלנו בלהתנהלות ש

זה הדע והמימוד ללנו ילועל עטמבמתיתבביסשתנות היהוי זתויכולחדש  דעמילנו  םספקימםינלוויי

 .קנותסק מסיולה

https://earth.google.com/web/search/Jerusalem/@-78.31555534,146.2237977,-6692.25224665a,49427297.44212628d,35y,-0h,0t,0r/data=CigiJgokCdqXXqCL4zxAETAX06dMyyjAGdpA759WnSbAIbO_4n8CE1_A
https://earth.google.com/web/data=CiQSIhIgZjU2ZGYxOWVlNDQ5MTFlOWI5ZjFlMTE1NDY4NTc3MjU
https://earth.google.com/web/search/Jerusalem/@-78.31555534,146.2237977,-6692.25224665a,49427297.44212628d,35y,-0h,0t,0r/data=CigiJgokCdqXXqCL4zxAETAX06dMyyjAGdpA759WnSbAIbO_4n8CE1_A
https://goodpoint.co.il/%25D7%2594%25D7%25A7%25D7%259C%25D7%2598%25D7%25AA-%25D7%259E%25D7%25A1%25D7%259A-%25D7%2591%25D7%2590%25D7%259E%25D7%25A6%25D7%25A2%25D7%2595%25D7%25AA-%25D7%25A4%25D7%2590%25D7%2595%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%2599%25D7%25A0%25D7%2598/
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)מומלץ לשיעורים מקוונים*( כלי מספר 2: חידונים כייפים לשיעורי אנגלית  

תן ינלנו שםהאשפת  אלזוהי שמכיוון  תה,כיבםמושילשים כייפים ידונחילנו  ציעמת' ראלגוגי: הכלל ע

תשובה  כל חראלדון? חיבמיוחד  מה ם.ידמילהתת מרלם בהתאת ילגנאי שיעורבם ידונהחית אר ביעלה

 .ספציפימקום הל המפה לר ער ישיבעעות מצמאל התופעה בקום של המיר לנו עביסהוא מ

ת אלה אשכל  חראלצו הקפיחו!( תשכל -אדאונסלשתף  יךרצםא) סךמתוף שיבדון החית אגו הצי

מכן  חראלרו ביסהתה*(, הכית מרלםבהתאלה אשהתאאילהקרם ידמילתלתת לתן י)ני תתהכיקר סה

ת! יתרצירך ידמוד שפה חדשה בלאה לפלמנות נדזק. זוהי השמעות המצמאלובוס בגל הקום על המיע

המלצה 
הוסיפו בזום סקר לתלמידים והקפיצו אותו במהלך השיעור.

השאלות  לכל שמתאימה בזום אחת סקר שאלת הכינו זה? את עושים איך

ואותה הקפי צו בזמן הצגת החידון . 

ל דוגמה: השאלה: מהי התשובה הנכונה?

)כל אחת היא תשובה נפרדת( ,  , התשובות: 

לחצו כאן איך מייצרים סקר בזום? <<

החי דונים המומלצים: 

לחצו כאן חקר החלל <<

לחצו כאן  קולות של חיות <<

לחצו כאן כלי תחבורה <<

לחצו כאן  למאגר המלא <<

https://www.youtube.com/watch?v=EdpzmIq55F8
https://earth.google.com/web/@11.29299018,1.68052255,-5383a,17199558d,35y,0h,0t,0r/data=CisSKRIgMTU0MjhiZDQ3MjZiMTFlOWFjZjc5NWNjZjZlMjU3MDciBXNwbC0w
https://earth.google.com/web/@39.812594,-121.160776,-30013a,42788214d,35y,359h,0t,0r/data=CiQSIhIgMDE5MjI2MjYwNjhkMTFlYWE3Mjg2NTNjMzY1OWEyMDE
https://earth.google.com/web/@51.4817722,-0.12506266,386.14718451a,0d,35y,-70.99761893h,91.73377733t,-0r/data=CisSKRIgZGJiZTc0ZDlhOWE5MTFlOWFjNmM5NzVlZWU3YzIzOGYiBXNwbC0w
https://earth.google.com/web/@28.58518075,-80.64901365,2.33895619a,0d,60y,253.41478534h,98.43170856t,0r/data=CgQSAggBIhoKFmw5V3lpVlBGOXpRTUVZMnBmSF92cHcQAg
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: אזורי הפרא 3כלי מספר  
 .ם ועודיה, מדעיפיה, טכנולוגאוגריי גשיעורמוש בם לשייתאמ

מו: ם כיאם לנושיתאמ

 .ם ועודדי אדעשי ים מבה, עולביסבי הכירמם בדבות האעורבה, מביסל הם עדשפעות האה

 Protecting the Earth’s Wild Placesל קו עיוהקל voyager-סו ל<< היכנ Google earth-סו להיכנ

ם. ינעות לווייצמאל המפה בם עייאם פריזורמיפוי אי: ל הכלע

י? אזור פרימהו א

ת עיבטבה ביסכל כלרך דבר דמוג Wilderness areaת: ילגנאבי" תשיארבע בטזור "אא קרנת ירבעב

טרות מלבות חשיי לעבהם  יתשיארבעבטיזוראם. דהאלות מפעיאה תוצכתה שתנהאלשץרהאדור כב

 ,יבותהתרם כערא הילו הלם יזורהאבות חשילנוספות  בותסי .יאופנדור ביע, בטמור שי ,יקולוגאחקר מ

 .סתטיי או האל, המוריהרוחנ

ד שים יזוראהם  םייאפרם יזוראם. ייאפרנותרו  ייןדעץרהאדור כבםבירםיזורא,עיורוהיעוש התרות מל

 ,אותחקלגון כתנושיאלות פעיעט מרק  בהם תמקייש,עטמרק  בהם עהגנאו בהם עהגנאלםדהא

ת בהם מועטה(. נושי, ושהאוכלוסייה האתעשייה ועוד

ם: עיבצב למו לשי

להםת שעיבטת החזות הנו אי ושיעותשמנוי מרו שיב- מקומות שעל כלרוק בע יבא צללמקומות ש

עי בטההאופי  בהם נותר אבל וכו'( םבישי)כי תתעשיינוי שירו בשעמקומות - רקרקיע בצבמקומות  

"י( רום אדוגמה- דלהם )לש

להם( ת שעיבטי מהחזות הנורנוי מינוי או שיא שיל- מקומות לרוק ע יבצמקומות ב

ם: ידמילתת ליפשרמה אשימדוגמה ל

 .תחרנה איבל מדבוצה תק, כל קבוצותם לקידמילת התחלקו א .

 .אזהות שטחי פרם לידמילשו מהתבק .

סו לשער מדוע. לה? ננות אימדי באשטח הפרא הצמיפה נרו : אביסה .

טה( מל לאד שמצטן מיש קל אקון שייייט ויו )אל תצוגת סטרחצו על .

ת( תכלם ביסומנם שמיזוראא מקרוב )בת שטחי הפראות ארתן ליל האופציה ננו עחצלחר שאל .

מה הוא א? לצמקום ניפה המית התמונה, אם אירל החבכלג לולהציסך ם מצלם לידמילשו מהתבק .

א? שטח פר

https://earth.google.com/web/data=CiQSIhIgZWEwYmE3MTk5MGViMTFlODlmZjlkOTg0YzEyOTk4OTI
https://earth.google.com/web/search/Jerusalem/@-78.31555534,146.2237977,-6692.25224665a,49427297.44212628d,35y,-0h,0t,0r/data=CigiJgokCdqXXqCL4zxAETAX06dMyyjAGdpA759WnSbAIbO_4n8CE1_A
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ת: מסכלה מאש

ת? עיבטבה הביסל הרה עשמייכול לסייע ב Google Earth Viewמוש שייך הא

תשובה: 

י בנכנה, ימדכלנו שההתפתחות  דצכיבין להם ייכולחנו נאמהלוויין  םיבלמקחנו נאשם יתונהנעות צמאב

מקומות לר כזל עדה שמיוהדנו ירוק ביבוע צנו יאשמקום  כלביו, לעשפיעה ומע בטהת אנה שמם דא

דור כלשתעיבטהבה ביסבעפגנםחדשימקומות בבות יישהתר צייולחב להתרשיך מנםואם ייאפר

ם ינלוויילנו. שיות בותיישההתהפעולות  לעבקרה בלהיות  םדהאי בנלנו  פשראמזה  דעמי .ץרהא

ק יסהלוה זהע דימהוד ומללו נליעול עט בממת יתביבסת ונתשהי והזית לוכיוש דחע דימו נלם יקפסמ

ת לעומם עטיתמומם כיהולם דאשוקקי  םיזוראבם ימוגלאדוגמה: ל .תביטיקאצורה בפעול ולקנות סמ

התפתחותנו. ב עקנו יאותצהממקום לם בהתאשתנה מלנו שבה ביסהיהם. לאיע מגנו יאם דשהאם יזורא




