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חלק א :מבוא כללי ליחידה
מידע כללי

יחידת ההוראה "השמש נעה בשמים  -האמנם?" עוסקת בתפיסה חלופית נאיבית של ילדים שנובעת עקב
תופעת התנועה המדומה של השמש בשמים .על פי תפיסה זו ,שמוכרת כתפיסה הגיאוצנטרית של היקום ,כדור
הארץ נמצא במרכז והשמש מקיפה אותו .הטיפול בתפיסה החלופית נעשה באמצעות המחשות והתנסויות
מעשיות המשלבות שיח מטה-קוגניטיבי באקלים חברתי נוח ופתוח – תנאים המתאפשרים במסגרת הפרטנית.
1

יחידת ההוראה בנויה מארבעה פרקים שניתן ללמדם בכ־ 4-3שיעורים וזאת בהתאם לצורכי הלומדים ולהתפתחות
תהליכי ההוראה־למידה ולפי שיקולי הדעת של המורה.

פרקי היחידה

•פרק א :מאתרים תפיסות " -שמש במרום זורחת"
•פרק ב :בונים תפיסה מדעית " -שמש ,שמש רד לים"
•פרק ג :מסבירים תופעות " -בוקר בוקר עולה השמש"
•פרק ד :בונים תפיסה מדעית " -שנה הלכה ,שנה באה"

הקשר לתכנית הלימודים

2

שכבת הגיל :כיתה ה
תחום תוכן :מדעי כדור הארץ והיקום
נושא מרכזי :אסטרונומיה
ציוני דרך :מרכיבי מערכת השמש
•השמש במרכז
•כדור הארץ וכוכבי הלכת האחרים מקיפים את השמש

ידע קודם

•התלמידים יודעים שכדור הארץ הוא גוף קוסמי בחלל.
•התלמידים יודעים שכדור הארץ מסתובב סביב צירו.
•התלמידים יודעים שכדור הארץ הוא גוף מואר ושהשמש היא גוף מאיר.
•התלמידים יודעים שכדור הארץ הוא כוכב לכת (מקיף את השמש ,פלנטה).
•התלמידים יודעים שהשמש היא כוכב.
•התלמידים מכירים את המושגים יום ,לילה ,יממה ושנה.

 .1ראו נספח  ,5רקע תיאורטי למורה ומקורות למידה.
 .2מתוך מסמך טיוטת תכנית הלימודים המעודכנת ,כיתה ה.
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מיומנויות חשיבה מרכזיות
•ניסוח הסבר
•הסקת מסקנות
•ייצוג ידע

מטרות

•התלמידים יסבירו את תופעות הזריחה והשקיעה של השמש ,את תופעת היום והלילה ואת התנועה המדומה של
השמש בשמים ,באמצעות תנועת כדור הארץ סביב צירו (מכיוון מערב למזרח).
•התלמידים יתארו את התפיסה הקדומה לפיה כדור הארץ נמצא במרכז (תפיסה גיאוצנטרית) ואת התפיסה
המדעית המקובלת כיום ,לפיה כדור הארץ מקיף את השמש (תפיסה הליוצנטרית).

ציוד וחומרים

פרק ב :נורה ,דגם של כדור הארץ (גלובוס) ,פלקט שעליו ציור של שושנת הרוחות
פרק ד :נורה ,דגם של כדור הארץ (גלובוס)

עזרים וחומרי למידה

•נספח  :1כרטיסי תמונות " -שמש בשמים"
•נספח  :2יומן לתיעוד תהליכי הלמידה " -יומן הלמידה שלי"
•נספח  :3דף עבודה לתלמיד/ה – זריחה ושקיעה במקומות שונים בעולם
•נספח  :4משימות לתרגול ובדיקת הבנה
•נספח  :5רקע תיאורטי למורה ומקורות למידה

מיפוי הנושא בספרי לימוד

•מדע בעידן טכנולוגי ,חלק חמישי ,עמודים  ,118-107הוצאת רכס פרויקטים בע"מ.
•מדע וטכנולוגיה ,כיתה ה ,עמודים  ,233-220במבט חדש ,הוצאת רמות ,אוניברסיטת תל-אביב.
•מסע מדע ,כיתה ה ,עמודים  ,261-251הוצאת כנרת.
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חלק ב :תהליכי ההוראה-למידה-הערכה
פרק א :מאתרים תפיסות " -שמש במרום זורחת"
זרקור למורה :כאשר לוקחים בחשבון את הידע המוקדם של התלמידים,
יש סיכוי להביא ללמידה משמעותית יותר.
מטרת הפרק היא לאתר תפיסות חלופיות של תלמידים הנובעות מתופעת התנועה המדומה של השמש בשמים
ולעורר אצלם הנעה לבחון את המשמעות המדעית של תפיסות אלה.
את התפיסות חושפים בעזרת הפעילות "היכן נמצאת השמש בשמים?".

מתבוננים ומסבירים

פעילות :היכן נמצאת השמש בשמים?
עזרים :כרטיסי תמונות "שמש בשמים" (נספח )1
מהלך הפעילות:
•מבקשים מהתלמידים לספר חוויות אישיות שלהם אודות תופעות הקשורות בתנועת השמש בשמים .שואלים:
האם שמתם לב למסלול התנועה של השמש בשמים במהלך היום? תארו אותו( .היכן זורחת השמש? היכן
נמצאת השמש בצהרים? היכן שוקעת השמש? היכן נמצאת השמש בלילה?) .מוצע לבקש מהתלמידים לצייר
את מסלול התנועה של השמש בשמים.
•מניחים על השולחן ארבעה כרטיסי תמונות המתארים מיקום שונה של השמש בשמים במהלך היום .מבקשים
מהתלמידים לתאר (ולהמליל בקול) היכן נמצאת השמש בשמים בכל תמונה (ראו נספח .)1
•מבקשים מהתלמידים לסדר את התמונות ברצף ולהסיק מסקנה :האם מקומה של השמש בשמים קבוע או
משתנה במהלך היום?
•בהמשך מבקשים להסביר את התופעה כדי לחשוף תפיסות חלופיות .יש להניח שהתלמידים יציעו הסברים
אפשריים אחדים ,כגון:
 השמש נעה סביב כדור הארץ ולכן מקומה בשמים משתנה במהלך היום. כדור הארץ נע סביב השמש ולכן מקומה של השמש בשמים משתנה במהלך היום. כדור הארץ מסתובב סביב צירו ולכן מקומה של השמש בשמים משתנה במהלך היום.•אוספים את ההסברים מבלי להיות שיפוטיים (נכון/לא נכון) .ההתייחסות לתשובות תהייה בהמשך.
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מערערים תפיסות

בחלק זה מנחים את הלומדים לבחון באופן ביקורתי את התשובות שלהם במטרה לחולל אצלם ערעור ביחס
לתפיסות החלופיות שעלו .להלן דוגמאות של שאלות מערערות:
•אנו רואים שמקומה של השמש בשמים משתנה במהלך היום – מכיוון מזרח לכיוון מערב .מה דעתכם :האם
נוכל להסיק מכך שהשמש נעה בשמים ממזרח למערב? האם נוכל להסיק מכך שכדור הארץ נמצא במרכז
והשמש מקיפה אותו?
•אם לדעתכם ,השמש אינה נעה בשמים ,מהו ההסבר לכך שהיא נראית כאילו היא נעה בשמים? אם לדעתכם
השמש אינה מקיפה את כדור הארץ איך נסביר את התנועה של השמש בשמים במשך היום?
•איך נוכל לדעת מהו ההסבר הנכון לשינוי מקומה של השמש בשמים? עורכים שיח קבוצתי ואוספים את התשובות.
מכאן עוברים לפרק הבא של השיעור העוסק בהסבר התנועה המדומה של השמש באמצעות הקשר שבין תנועת
השמש בשמים לתנועת כדור הארץ סביב צירו.

רושמים ביומן הלמידה

מחלקים לתלמידים את יומן הלמידה (נספח  )2ומנחים אותם להשיב על השאלות בפרק א של היומן.
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פרק ב :בונים תפיסה מדעית " -שמש ,שמש רד לים"
זרקור למורה :כאשר מזמנים ללומדים התנסויות מוחשיות,
יש סיכוי להביא ללמידה משמעותית יותר.
בפרק זה משתמשים בידע המוקדם של התלמידים אודות סיבוב כדור הארץ סביב צירו במטרה לערער את
התפיסה החלופית ולבחון את התפיסה המדעית אודות התנועה המדומה של השמש בשמים .בפרק זה מבצעים
את הפעילות "האמנם השמש נעה בשמים?" .הפעילות כוללת  3חלקים:
חלק א :יום ולילה
חלק ב :זריחה ושקיעה
חלק ג :מדוע נראה לנו כאילו השמש נעה בשמים?
פעילות :האמנם השמש נעה בשמים?
ציוד :מנורת שולחן (אם אין ,אפשרי פנס) ,גלובוס גדול ,פלקט.
הערה :במידה ומשתמשים בפנס יש להקפיד להחזיק אותו במקום קבוע.

מדגימים ומסיקים

מהלך הפעילות:
מבהירים לתלמידים את מטרת הפעילות :לבדוק מהו ההסבר למיקום המשתנה של השמש בשמים במהלך היום.
חלק א :יום ולילה
עורכים הדמיה של יום ולילה:
•מציגים את הגלובוס ואת מנורת השולחן .מציינים בפני התלמידים כי מנורת השולחן מדמה את השמש
והגלובוס את כדור הארץ.
•מציירים על פלקט תרשים של שושנת רוחות השמים וכותבים את ארבעת הכיוונים( :צפון ,מזרח ,דרום,
מערב) .מניחים את הגלובוס במרכז שושנת הרוחות .מניחים את המנורה בצד מזרח (ראו תמונה).

•מדגימים לתלמידים את תנועת כדור הארץ סביב צירו (מכיוון מערב לכיוון מזרח) .יש להקפיד על כך שמנורת
השולחן תהייה תמיד קבועה באותו מקום.
•מדליקים את המנורה וממשיכים לסובב את כדור הארץ .מפנים את תשומת לב התלמידים לכך שכתוצאה
מהתנועה של כדור הארץ סביב צירו מואר בהדרגה בכל פעם אזור אחר של כדור הארץ  -האזור הפונה לשמש.
•מבססים בהקשר לכך את ההבנה של המושגים "יום" (אזור מואר)" ,לילה" (אזור לא מואר  -חשוך)" ,יממה"
(משך הזמן של סיבוב שלם של כדור הארץ סביב צירו).
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לומדים מושגים

יום :הזמן בו אזור בכדור הארץ פונה אל השמש ומואר על ידה.
לילה :הזמן בו אזור בכדור הארץ אינו פונה לשמש ולכן אינו מואר.
יממה :משך הזמן של סיבוב אחד של כדור הארץ סביב צירו .משך זמן זה מורכב מהזמן שבו כדור הארץ פונה
אל השמש – יום ,ומהזמן בו כדור הארץ אינו פונה אל השמש – לילה.
חלק ב :זריחה ושקיעה
•מזהים על הגלובוס את ישראל .מצביעים על כך שבצד המערבי של ישראל נמצא הים התיכון ושבצד המזרחי
של ישראל מצויה היבשה.
•מדביקים על הים התיכון (קרוב לישראל) גוש קטן של פלסטלינה (משל לדמות של אדם באנייה) .מוודאים
שגוש הפלסטלינה אינו מואר כאשר המנורה דולקת (ועומדת בצד מזרח).
•מסובבים את הגלובוס באיטיות ממערב למזרח ומבקשים מהתלמידים לעקוב ולשים לב לרגע שבו קרני אור
מהמנורה פוגעות בגוש הפלסטלינה .עוצרים את הסיבוב ושואלים :באיזה כיוון רואה האדם שנמצא על האנייה
את השמש? (בכיוון מזרח) – זוהי הזריחה.
•ממשיכים לסובב את הגלובוס סביב צירו באיטיות ממערב לכיוון מזרח עד אשר גוש הפלסטלינה (האדם) נמצא אל
מול השמש .שואלים :היכן רואה כעת אדם שנמצא על האנייה את השמש? (במרכז השמים) – זוהי שעת הצהרים.
•ממשיכים לסובב את הגלובוס סביב צירו באיטיות ממערב לכיוון מזרח עד אשר גוש הפלסטלינה (האדם) כמעט
ואינו מואר .שואלים :היכן רואה כעת אדם שנמצא על האנייה את השמש? (בכיוון מערב) – זוהי השקיעה.
•חוזרים שוב על הפעילות אך הפעם מדביקים את הדמות של האדם על הגלובוס באזור ירושלים .מסובבים את
הגלובוס ממערב למזרח עד להארה של הדמות ושואלים :באיזה צד יראה את הזריחה של השמש אדם הנמצא
בירושלים? (צד מזרח) .ממשיכים לסובב את כדור סביב צירו באיטיות ממערב לכיוון מזרח.
שואלים :היכן יראה את השמש בשעת הצהרים? (ברום השמים) היכן יראה אותה בשעות אחר הצהרים לקראת
הערב? (בצד מערב).
•מפנים את תשומת לב התלמידים שהתשובות שניתנו בשני המקרים היו זהות.
•מסיקים מסקנה :השמש זורחת תמיד בצד מזרח ושוקעת תמיד במערב.
הידעתם?
מקור המילה מזרח הוא בשורש זר"ח ,כשהכוונה לצד ממנו זורחת השמש.
המילה מזרח מזכירה את המילה זריחה  -השמש זורחת במזרח.
מקור המילה מערב הוא במילה ערב.
•שואלים :מה היה המצב של המנורה בשעת הזריחה ובשעת השקיעה? (קבועה במקום) .מה היה המצב של
כדור הארץ בשעות הזריחה ובשעות השקיעה? (מסתובב סביב צירו ,חלקו מואר על ידי השמש וחלקו האחר חשוך).
•מסיקים מסקנות :תופעות הזריחה והשקיעה נובעות מכך שכדור הארץ נע סביב צירו ולכן בכל פעם חלק
אחר שלו מופנה כלפי השמש.
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מידע :כדור הארץ והשמש
כדור הארץ מסתובב סביב צירו (מכיוון מערב לכיוון מזרח).
במהלך התנועה של כדור הארץ סביב צירו בכל פעם מואר חלק אחר ממנו.
השמש תמיד נגלית לבני האדם שנמצאים על פני כדור הארץ מכיוון מזרח – זוהי הזריחה.
השמש תמיד "נעלמת" מבני האדם שעל פני כדור הארץ בכיוון מערב – זוהי השקיעה.

משווים ומסבירים

חלק ג :מדוע נראה לנו כאילו השמש נעה בשמים?
המשגת התופעה שכדור הארץ מסתובב סביב צירו עדיין אינה מבטיחה שהתלמידים יודעים להסביר את התופעה
של התנועה המדומה של השמש בשמיים .להבניית התפיסה דרוש מהלך נוסף הקשור למושג תנועה יחסית.
•שואלים :אנו יודעים כעת שכדור הארץ מסתובב סביב צירו (ממערב למזרח) ,והשמש לא נעה (ביחס אליו) .מדוע
בכל זאת ,כאשר אנו מתבוננים בשמש נראה לנו כאילו השמש נעה בשמים?
•דנים עם התלמידים בתופעה אחרת מוכרת מחיי יומיום :כשנוסעים במכונית או ברכבת במהירות גבוהה ומתבוננים
מבעד לחלון ,מי נראה זז  -המכונית/הרכבת ,או הנוף מבעד לחלון? לנוסעים נראה כאילו הם עומדים במקום
ואילו הנוף – עצים ,בתים ,עמודי חשמל נראים נעים למרות שהם אינם נעים במציאות.
•שואלים :מה משותף לתופעה זו ולתופעה של התנועה המדומה של השמש סביב כדור הארץ?
•מסבירים כי תופעה דומה מתרחשת ביחס לכדור הארץ ולשמש .כיוון שאנחנו נמצאים על כדור הארץ ,אנחנו
נעים יחד אתו ולכן איננו חשים בתנועה שלו ונראה לנו כאילו אנחנו קבועים במקום והשמש נעה בשמיים
(בדומה לנופים הנראים נעים מבעד לחלון המכונית/הרכבת הנוסעת).
לומדים מושג
תנועה מדומה של השמש :תופעה בה נראה לנו כאילו השמש נעה בשמים ,בעוד שלמעשה כדור הארץ נע
סביב צירו ואנחנו נעים יחד אתו.

רושמים ביומן הלמידה

מבקשים מהתלמידים להשיב על השאלות בפרק ב של יומן הלמידה (נספח .)2
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פרק ג :מסבירים תופעות " -בוקר בוקר עולה השמש"
זרקור למורה :על מנת שרעיון יהפוך לסביר יותר ומתקבל על הדעת על ידי התלמידים,
חשוב ליישם אותו בהקשרים חדשים.
בפרק זה מיישמים את התובנה שהוסקה בפרק ב אודות התנועה המדומה של השמש בשמים כדי להסביר
תופעות מחיי היומיום הקשורות לזריחה ולשקיעה.

מיישמים ומסבירים

פעילות :זריחה ושקיעה  -היכן?
•מציגים שוב את סדרת כרטיסי התמונות "שמש בשמים" שהוצגו בפתיחה של פרק א בפעילות" :היכן נמצאת
השמש בשמים?" (נספח  .)1מבקשים להתבונן בתמונות ולהציג הסבר לתופעה המוצגת בהן לאור מה שנלמד.
•מבקשים להסביר את המשפטים הבאים הלקוחים משירים עבריים:
 "בוקר בוקר עולה השמש" – האם השמש באמת עולה? ,הסבירו לאור מה שלמדתם. "שמש שמש רד לים" – האם השמש באמת יורדת לים? ,הסבירו לאור מה שלמדתם.•דנים בהבדלים בין השימוש בשפה המדעית לשימוש בשפה יומיומית ובשפה הספרותית בשירים ובסיפורים.
השפה הספרותית מתבססת לעיתים קרובות על תפיסות חלופיות מקובלות ולא על תפיסות מדעיות שהוכחו
במהלך השנים.
•שואלים :האם השמש נראית שוקעת בכל מקום בארץ בים? (לא) ,מה רואים בצד מערב ילדים המתגוררים
בירושלים? ,מה רואים בצד מערב ילדים המתגוררים בבאר שבע? (ניתן להיעזר במפת ארץ ישראל).
•הערה :באופן דומה אפשר לטפל בתופעת הזריחה של השמש במקומות שונים על פני כדור הארץ.
מידע :זריחה ושקיעה
בכל מקום על פני כדור הארץ השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב.
תופעה זו מתרחשת בגלל תנועת כדור הארץ סביב צירו (ממערב למזרח).
אם בצד מערב נמצא ים ,השמש תראה שוקעת בים.
אם בצד מערב יש הרים ,השמש תראה שוקעת בהרים.
גם בישראל ישנם ישובים שהשמש נראית בהם שוקעת בים – ישובים הנמצאים לחופי הים התיכון
(לדוגמה :חיפה ,נתניה).
וישנם ישובים בישראל בהם השמש אינה נראית שוקעת בים ,מאחר ואין במערב שלהם ים
(לדוגמא :ירושלים ,באר שבע).
•מבקשים מהתלמידים להשיב על דף שאלות להמשגת תופעות הקשורות למקום השקיעה והזריחה של השמש
במקומות שונים בעולם (נספח .)3

רושמים ביומן הלמידה

מבקשים מהתלמידים להשיב על השאלות בפרק ג של יומן הלמידה (נספח .)2
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פרק ד :בונים תפיסה מדעית " -שנה הלכה ,שנה באה"
מטרת הפרק היא להבנות את התפיסה המדעית ,לפיה השמש נמצאת במרכז וכדור הארץ מקיף אותה (התפיסה
ההליוצנטרית) .זאת בניגוד לתפיסה החלופית ,לפיה כדור הארץ נמצא במרכז והשמש מקיפה אותו (התפיסה
הגאוצנטרית).
בפרק זה מבצעים את הפעילות "מי במרכז  -כדור הארץ או השמש?" .הפעילות כוללת שני חלקים:
חלק א :מי במרכז  -כדור הארץ או השמש?
חלק ב :מהי שנה?
פעילות :מי במרכז  -כדור הארץ או השמש?

קוראים ומתארים

חלק א :מי במרכז  -כדור הארץ או השמש?
מהלך הפעילות:
מבהירים לתלמידים את מטרת הפעילות :לבדוק מי במרכז  -כדור הארץ או השמש?
•מציגים לתלמידים את קטע המידע הבא ומבקשים לקרוא אותו בעיון.
מידע :מי במרכז?
בעת העתיקה אנשים האמינו כי הארץ נמצאת במרכז ללא נוע ,כאשר השמש
והכוכבים סובבים סביבה .לפני כ־ 500שנים ,מדען בשם קופרניקוס טען כי השמש
נמצאת במרכז וכדור הארץ מקיף אותה .לקופרניקוס לא היה מידע חדש .הוא
לקח את הנתונים והמידע שהיו קיימים בתקופתו ונתן להם פירוש חדש .זו דוגמה
לחשיבה פורצת דרך .בתקופה של קופרניקוס הטענה שלו הייתה כל כך מוזרה
שהיה די מוצדק לדחות אותה .רק מאוחר יותר בעזרת תצפיות טלסקופיות הצטברו
הוכחות שכדור הארץ הוא זה שמקיף את השמש ולא ההיפך.
•מבקשים מכל לומד/ת לתאר במחברת במילים ובאמצעות איורים את שתי התפיסות המוצגות בקטע:
א .התפיסה של האנשים בעת העתיקה ב .התפיסה של קופרניקוס.
•מנחים את התלמידים לשלב באיורים חצים המציגים את התנועה של הגופים השונים ,להוסיף כתוביות ולתת
שמות לאיורים.
•שואלים :מדוע לדעתכם בעת העתיקה אנשים האמינו כי השמש והכוכבים נעים סביב כדור הארץ?
לפי מה לדעתם הם קבעו זאת?
•שואלים :איזו מבין שתי התפיסות (אנשי העת העתיקה או קופרניקוס) מקובלת כיום? הסבירו את תשובתכם.
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מדגימים ומסיקים

חלק ב :מהי שנה?
ציוד :מנורת שולחן (אם אין ,אפשרי פנס) ,גלובוס גדול.
הערה :במידה ומשתמשים בפנס יש להקפיד להחזיק אותו במקום קבוע.
מהלך הפעילות:
מבהירים לתלמידים את מטרת הפעילות :להדגים את תנועת כדור הארץ סביב השמש ואת משך הזמן של הקפה
אחת הנקרא שנה.
עורכים הדמיה של שנה:
•מציגים את הגלובוס ואת מנורת השולחן .מציינים בפני התלמידים כי מנורת השולחן מדמה את השמש
והגלובוס את כדור הארץ.
•מניחים את המנורה במרכז השולחן ואת הגלובוס באחד הצדדים.

•מדליקים את הנורה ומדגימים לתלמידים את תנועת כדור הארץ סביב הנורה (השמש).
יש להקפיד על כך שמנורת השולחן תהייה תמיד קבועה באותו מקום.
•מציינים שבנוסף לתנועת כדור הארץ סביב צירו שהודגמה בפעילות קודמת (בפרק ב ביחידה זו),
כדור הארץ מבצע תנועה נוספת  -הקפה סביב השמש .במידת האפשר מסובבים את כדור הארץ סביב צירו
במקביל לתנועת ההקפה את השמש.
•מבססים בהקשר לכך את ההבנה של המושג "שנה" (משך הזמן שלוקח לכדור הארץ להקיף את השמש
הקפה אחת).
לומדים מושג
שנה :משך הזמן בו מקיף כדור הארץ את השמש הקפה אחת.
זמן ההקפה של כדור הארץ את השמש הוא כ־ 365יממות.

רושמים ביומן הלמידה

מבקשים מהתלמידים להשיב על השאלות בפרק ד של יומן הלמידה (נספח .)2
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חלק ג :נספחים
נספח  :1כרטיסי תמונות  -שמש בשמיים

1

2

3

4
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נספח  :2יומן הלמידה שלי
תלמיד/ה יקר/ה,
בעקבות השיעור בנושא "השמש נעה בשמים – האמנם?" השב/י על השאלות הבאות.
את התשובות לשאלות תייק/י בתיקייה שתקרא "הוראה פרטנית".
פרק א
שם הפעילות :היכן נמצאת השמש בשמים?
תאריך:
המורה:
1.1מה הייתה התשובה שלך לשאלה  -מה ההסבר לשינוי מקומה של השמש בשמים?
2.2איך לדעתך אפשר לבדוק זאת?
פרק ב
שם הפעילות :האמנם השמש נעה בשמים?
תאריך:
המורה:
1.1מה למדת מההדמיה של סיבוב כדור הארץ סביב צירו?
2.2מדוע התנועה של השמש בשמים נקראת תנועה מדומה?
3.3כיצד תסביר/י לחבר/ה מדוע למרות שכדור הארץ מסתובב סביב צירו ,לנו נראה כאילו השמש היא
שנעה בשמים? כיצד אפשר להיעזר בהסבר בדוגמה של מכונית או רכבת נוסעת?

פרק ג
שם הפעילות :זריחה ושקיעה  -היכן?
תאריך:
המורה:
1.1מה למדת מהפעילות על מקום השקיעה של השמש באזורים שונים בארץ ובעולם?
2.2כיצד תסביר/י לחבר/ה מדוע לא בכל מקום בעולם ו/או בארץ השמש שוקעת בים?
3.3האם השתנה אצלך "משהו" בעקבות הפעילות? אם כן ,מה השתנה?
השלם/השלימי :בתחילת הפעילות חשבתי ש ...וכעת אני מבינ/ה ש...
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פרק ד
שם הפעילות :מי במרכז  -כדור הארץ או השמש?
תאריך:
המורה:
1.1מה חשבו אנשי העת העתיקה על מקומו של כדור הארץ ביחס לשמש?

2.2מה חשב קופרניקוס על מקומו של כדור הארץ ביחס לשמש?

3.3במה שונה החשיבה של קופרניקוס מזו של אנשי העת העתיקה?

4.4איזו חשיבה מקובלת עליך יותר – של אנשי העת העתיקה או של קופרניקוס? הסבר/י את תשובתך.

5.5לפי התפיסה המדעית המקובלת כיום ,כיצד תסביר/י את המושג "שנה"?
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נספח  :3זריחה ושקיעה במקומות שונים בעולם
לביצוע המשימה יש להצטייד במפת העולם או בגלובוס.
קראו את המשפטים הבאים והשלימו את המילים החסרות:
1.1בישראל השעה עכשיו היא ___________ .כעת שורר בה ________ .
2.2כאשר _________ נעלמת מעינינו זהו זמן ה_____________.
3.3כאשר _________ נגלית לעינינו זהו זמן ה_____________.
4.4במערב ישראל נמצא ___________.
לכן ,השמש באזור מישור החוף בישראל נראית שוקעת ________.
5.5כאשר השמש מאירה על יבשת אירופה על מדינת (בחרו מדינה) __________ יש ___________.
6.6בכיוון מערב במדינה שבחרתם נמצא/ת ___________.
לכן ,השמש במדינת __________ שוקעת ב___________.
7.7בכיוון מזרח במדינת ניו-יורק שבארצות הברית נמצא ___________ ובכיוון מערב במדינה זו
נמצא _____________ .לכן ,השמש במדינת ניו-יורק זורחת ב_______ ושוקעת ב__________.
8.8כאשר השמש מאירה על יבשת (בחרו יבשת) ____________
במדינת (בחרו מדינה ביבשת) ___________ יש ___________.
9.9בכל אזור בכדור הארץ השמש שוקעת במערב ,אך לא בכל מדינה יש בכיוון מערב ________.

מה למדתם מהמשימה?
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נספח  :4משימות לתרגול ולבדיקת הבנה

את השגת מטרות הלמידה על ידי הלומדים אפשר לבדוק בדרכים מגוונות .מוצע לתת את המשימות כעבודת
בית בהתאם לשיקולים של המורה.
להלן מוצגות הצעות למשימות.
1.1עיינו במפת העולם ובחרו מדינה בה אין ים בכיוון מערב .חברו דו שיח בין שני ילדים המתארים את תנועת
השמש בשמים במדינתם במשך יממה.

2.2קראו את המשפטים הבאים וסמנו נכון/לא נכון ליד כל משפט .תקנו את המשפט לפי הצורך.
•השמש שוקעת בישראל בכיוון מזרח ונראה כי היא שוקעת בים .נכון  /לא נכון
תיקון:
•השמש שוקעת בכל מקום בעולם בכיוון מערב .נכון  /לא נכון
תיקון:
•השמש מקיפה את כדור הארץ ולכן היא נראית נעה בשמים .נכון  /לא נכון
תיקון:
•כדור הארץ מסתובב סביב עצמו ולכן השמש נראית במקומות שונים בשמים במהלך היום .נכון  /לא נכון
תיקון:
•השמש שוקעת בכל מקום בעולם בים .נכון  /לא נכון
תיקון:
•השמש זורחת לפעמים במזרח ולפעמים במערב תלוי באיזה אזור מדובר .נכון  /לא נכון
תיקון:
•משך הזמן של סיבוב כדור הארץ סביב עצמו מורכב מיום ולילה .נכון  /לא נכון
תיקון:
•משך הזמן של סיבוב כדור הארץ סביב השמש נקרא יממה .נכון  /לא נכון
תיקון:
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3.3צפו באחד מהסרטונים הבאים המציגים שקיעה בדיונות המדבר או בהרים וענו על השאלות בהמשך:
שימו לב המקומות מקושרים לרשת.
•שקיעה בקניה
•שקיעה בדיונות המדבר של סיווה
•שקיעה בהרים
•שקיעה בהרים
 .אהיכן נראית השמש בזמן השקיעה?
 .במה ההסבר לכך שהשמש נראית שוקעת בהרים?
 .גמה ההסבר לכך שהשמש נראית שוקעת במדבר?
 .דנסחו מסקנה כללית אודות מקום שקיעת השמש.

הערה :אפשר לתת לתלמידים משימה דומה לגבי זריחת השמש .להלן קישור לסרטון :זריחה בנורבגיה.
4.4הכינו כרזה המבשרת על התגלית המדעית לפיה כדור הארץ מסתובב סביב השמש.
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נספח  :7רקע תיאורטי למורה ומקורות למידה
התיאוריה הגיאוצנטרית
התיאוריה הגיאוצנטרית (ביוונית :גֶ אה = ארץֶ ,קנטרון = מרכז) היא תיאוריה המנסה להסביר את מבנה היקום.
על פי תיאוריה זוֿ ,שתוארה על ידי אריסטו ומאוחר יותר פותחה ועודכנה על ידי תלמי ,כדור הארץ עומד במנוחה
במרכז היקום וגרמי השמים – השמש ,הירח ,כוכבי הלכת והכוכבים סובבים אותו .תופעת היום והלילה על פי
תיאוריה זו נובעת מתנועת השמש סביב כדור הארץ .תיאוריה זו הייתה מקובלת על אנשי המדע מאז זמנו של
אפלטון ( 427לפנה"ס  347 -לפנה"ס) ,ועד למאה ה־ .17מעת לעת נעשו בה שינויים ועדכונים כדי להתאימה
לתופעות ולממצאים שנאספו מתוך תצפיות על השמים .תיאוריה זו שיקפה את התפיסה שהאדם הוא מרכז
היקום ועם הזמן הפכה לדוקטרינה של הכנסייה הנוצרית ,שלא ניתן היה לערער עליה.
עם התפתחות אמצעי המדידה ,שיפור התצפיות והתפתחויות אחרות בתחום המדע הוחלפה התיאוריה
הגיאוצנטרית בתיאוריה אחרת שנתנה הסבר טוב יותר לממצאים ולמדידות.
התיאוריה ההליוצנטרית
התיאוריה ההליוצנטרית (ביוונית :הליו = שמשֶ ,קנטרון = מרכז) החליפה את התיאוריה הגיאוצנטרית ונתנה הסבר
חדש על מבנה היקום .על פי תיאוריה זו מרכז מערכת השמש הוא השמש וסביבה נעים כוכבי הלכת ביניהם
גם כדור הארץ .בין הראשונים שפיתחו תיאוריה זו היה אריסטרכוס מסמוס (מאה שלישית לפנה"ס) .בשל בעיות
שהמודל שלו לא הצליח לתת להם מענה נדחתה התיאוריה שלו ונשכחה.
העובדה שהתיאוריה הגיאוצנטרית לא הצליחה להסביר תופעות שונות באסטרונומיה הובילה את קופרניקוס
לניסיון למצוא תיאוריה אחרת שתתן הסבר לתופעות אלו .במאה ה 16-הוא פרסם בספר את את התיאוריה
ההליוצנטרית שלפיה הארץ מקיפה את השמש במשך שנה במקביל לסיבוב שלה סביב צירה .קופרניקוס לא
גילה מידע חדש .הוא השתמש בנתונים קיימים (במשך כ 1500-שנה) ונתן להם פירוש חדש .זוהי דוגמה לחשיבה
גאונית פורצת דרך .מה ששכנע אותו שהוא צודק היה שהמודל שלו פשוט יותר מבחינה מתמטית ומבטל סרבול
וסיבוך מתמטיים שאפיינו את המודל הגיאוצנטרי שהיה מקובל עד אז.
בתקופה של פרסום הספר שלו( ,בשנת  ,)1543התיאוריה שלו הייתה כל כך אנטי-אינטואיטיבית ומוזרה ,שהיה די
מוצדק לדחות אותה .רק  100שנה מאוחר יותר ,בתצפיות טלסקופיות ,גילו גליליאו וקפלר את הממצאים הבאים:
•גם את הפלנטה צדק מקיפים ירחים (עד אז כדור הארץ נחשב כמוקד כל הסיבובים).
•שינויים במקומם של כתמי שמש הוכיחו שהשמש בעצמה מסתובבת על צירה.
•מופעים של נוגה הצביעו על כך שנוגה מקיף את השמש.
מאוחר יותר (מאה  )18ניוטון ניסח את מושג ההתמדה ואת חוקי התנועה.
נימוקים אלו ביססו את המודל של קופרניקוס .כיום בעזרת המכניקה הניוטונית ותצפיות טלסקופיות אנו יודעים
כי סיבובים במרחב הקוסמי אינם ייחודיים לארץ וכי תופעה זו נפוצה בכל היקום.
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אוניברסיטת תל אביב
בית הספר לחינוך המרכז לחינוך
מדעי וטכנולוגי

משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה
הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה

מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה
לבית-הספר היסודי
אוניברסיטת תל-אביב

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף מדעים

מינהלת מל"מ
המרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי
ע"ש עמוס דה-שליט

מקורות:
•על תפיסות חלופיות קראו במאמר "תפיסות שגויות והשפעתן על הלמידה" ,רבקה ברנד ,אאוריקה ,גיליון  ,2מרכז המורים הארצי למדע,
אוניברסיטת תל־אביב.1996 ,
•על המודל לשינוי תפיסתי של פוזנר קראו במאמר "המודל לשינוי תפיסתי של פוזנר" ,תמי יחיאלי ,אאוריקה ,גיליון ,13
מרכז המורים הארצי למדע ,אוניברסיטת תל־אביב.2001 ,
•על הקפת כדור הארץ את השמש ועל יצירת היום והלילה קראו במדריך למורה ובספר לתלמיד/ה ,ללכת על כוכב לכת ,בן דוד (טיבר),
ל' ,ברנד ,ר' ,סדרת מבט ,אוניברסיטת תל־אביב ,הוצאת רמות.1988 ,
•על קופרניקוס קראו במדריך למורה ובספר לתלמיד/ה ,בעקבות השמש ,על מהפכות מדעיות ,דגני-רז ,א' ,סדרת מבט ,אוניברסיטת תל־אביב,
הוצאת רמות.1988 ,
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משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה
הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה

אוניברסיטת תל אביב
בית הספר לחינוך המרכז לחינוך
מדעי וטכנולוגי

מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה
לבית-הספר היסודי
אוניברסיטת תל-אביב

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף מדעים

מינהלת מל"מ
המרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי
ע"ש עמוס דה-שליט

רשימות למורה
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