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חלק א :מבוא
דגם ההוראה להתנסות מעשית מסוג למידה באמצעות דגמים מציג את הפוטנציאל שיש לשימוש
בדגמים להמחשת מבנים ותהליכים שנסתרים מעיננו בגלל מגבלות פיסיולוגיות של בני האדם
(במקרה זה אי היכולת לראות בעין רגילה גופים ממרחק עצום מאוד) .אסטרטגיית ההוראה-
למידה מודגמת בהקשר למבנה מערכת השמש – הגופים במערכת וארגונם במרחב -באמצעות
תצפית בדגם ממשי של מערכת השמש ,תצפית בדגם וירטואלי של מערכת השמש ,העברה מן
הדגם אל המציאות וכן התנסות בבניית דגם ממשי ככלי הערכה.

הקשר לתכנית הלימודים:1
-

תחום התוכן :מדעי כדור הארץ

-

נושא מרכזי :אסטרונומיה

-

נושא משנה :מערכת השמש

-

ציוני דרך :מרכיבי מערכת השמש


השמש במרכז



כדור הארץ וכוכבי הלכת האחרים מקיפים את השמש

מיומנויות חשיבה מרכזיות
-

תצפית בדגם ממשי ווירטואלי;

-

ייצוג מידע וידע באמצעות דגמים.

-

השוואה והעברה מן הדגם את המציאות;

-

זיהוי רכיבים והסבר הקשרים ביניהם :גופים במערכת השמש וארגונם במרחב;

-

תכנון ובנייה של דגם ממשי המשקף את המציאות.

 1מתוך טיוטת מסמך תכנית הלימודים המעודכנת ,כיתה ה
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מטרות אופרטיביות (ביצועי הבנה)
-

התלמידים ייצגו את המידע אודות מערכת השמש (מבנה מערכת השמש :גופים ,יחסי גודל
בין הגופים ,ארגונם במרחב ומסלול תנועתם סביב השמש) באמצעות בניית דגם.

-

התלמידים יסבירו את התרומה שיש לשימוש בדגמים להבנה והמחשה של המציאות
הנסתרת מעינינו.

-

התלמידים יערכו העברה מן הדגם לבין המציאות.

ידע מוקדם:
-

התלמידים יודעים ששנה הוא פרק הזמן שבו משלים כדור הארץ הקפה אחת סביב השמש.

-

התלמידים מבינים את המושג תנועה מחזורית.

-

התלמידים מבינים את המושגים :חלל ,ייקום ,שמש ,כוכב ,כוכבי לכת.

-

התלמידים מבינים את העקרון של הקפת כדור הארץ את השמש.
התלמידים יודעים שהשמש היא גוף מאיר.

חלק ב :מהלך ההתנסות
הכרת מערכת השמש נעשית באמצעות ניתוח והפעלה של דגם ממשי ודגם וירטואלי של מערכת
השמש ,העברה מן הדגם אל המציאות וכן בניית דגם ממשי של מערכת השמש לצורך הערכת
הלמידה ושיח מטה-קוגניטיבי מסכם.
ההתנסות כוללת שלושה חלקים :הכנה להתנסות ,ביצוע ההתנסות ושיח מטה קוגניטיבי מסכם.
ציוד ועזרי הוראה-למידה
דגם ממשי של מערכת השמש ,כלי כתיבה וציור ,מחשב
-

פעילות  :1חושפים מגבלה אנושית (נספח .)1

-

פעילות  :2חוקרים ומפעילים דגם ממשי ודגם וירטואלי של מערכת השמש (נספח .)2

-

פעילות  :3מן הדגמים אל מערכת השמש במציאות (נספח .)3

-

פעילות  :4בונים דגם ממשי של מערכת השמש (נספח .)4

-

מידעון :גופים במערכת השמש (נספח .)5

-

מידעון :סדרי גודל ומרחק במערכת השמש (נספח .)6

-

משימות לתרגול וסכום (נספח .)7
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הכנה להתנסות
ההכנה כוללת היערכות ארגונית ולימודית.

 היערכות ארגונית
-

הפעילות מתקיימת בכיתת הלימוד (חדר המקצוע) .שימו לב כי נדרש מקרן וסביבה
מתוקשבת לתפעול הדגם הווירטואלי.

-

מכיוון שבדרך כלל יש בבית הספר רק דגם ממשי אחד של מערכת השמש מוצע לבצע את
הפעילות בסבב של קבוצות.

-

מבהירים לתלמידים את כללי ההתנהגות בעת שעובדים עם דגם ממשי (להפעיל בעדינות
את חלקי הדגם ,לא לפרק את הדגם).

 היערכות לימודית
-

מבהירים לתלמידים את מטרות ההתנסות :למידה באמצעות דגם שמטרתה היא חקירה
של מבנה מערכת השמש .המידע שיופק ישרת בהמשך להרחבת הלמידה אודות תופעות
ותהליכים במערכת השמש.

-

מזכירים לתלמידים שדגמים הם אמצעים טכנולוגיים שבנה האדם כדי לשקף מציאות
שנסתרת מהעיניים או מציאות מורכבת .הדגמים מגבירים את יכולתנו להבנת המציאות.

-

מבהירים לתלמידים שההתנסות כוללת ארבע פעילויות מרכזיות שמתפתחות זו מזו.
לאחר כל פעילות תיערך למידה במליאה שבה התלמידים ידווחו על הממצאים
והמסקנות.
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ביצוע ההתנסות
בהתנסות ארבעה חלקים:
חלק א :חושפים מגבלה אנושית .בחלק זה כלולה פעילות מקדימה שמטרתה ליצור צורך והנעה
להשתמש בדגמים להגברת יכולת הלמידה של נושאי לימוד מופשטים ומורכבים.
חלק ב :לומדים בעזרת דגמים .בחלק זה כלולות שתי פעילויות בהן התלמידים חוקרים את מבנה
מערכת השמש באמצעות תצפית וניתוח של דגם ממשי ודגם וירטואלי של מערכת השמש.
חלק ג :מעבירים מן הדגם אל המציאות .בחלק זה עורכים ההעברה של מבנה מערכת השמש
בדגמים אל מערכת השמש האמתית (מציאות).
חלק ד :בונים דגמים .בחלק זה מעריכים את ההבנה של התלמידים אודות מערכת השמש
באמצעות בניית דגם המבטא את יחסי המרחק בין הגופים במערכת השמש ואת סדרי הגודל
היחסיים של כוכבי הלכת.

חלק א :חושפים מגבלה אנושית
החלק הראשון נועד להביא את הלומדים למודעות אודות המגבלה האנושית הטבעית של בני
האדם לראות את מה שמוסתר ואינו גלוי לעין – במקרה זה מגבלה לראות ממרחק עצום ,זאת
כדי להביא אותם למודעות ולהבנה לצורך האנושי להשתמש בדגמים להבנת תופעות נסתרות ו/או
מורכבות בעולמנו .חלק זה כולל פעילות אחת.
פעילות  :1לראות למרחק

מטרות
-

התלמידים יתוודעו למגבלה האנושית הטבעית לראות עצמים שמרחקם מהעין עצום מאוד.

-

התלמידים יציעו דרכים להתמודדות עם המגבלה האנושית להבין תופעות שנמצאות רחוק
מאוד מעינינו.

עזרי הוראה-למידה :נספח מספר 1

מהלך הפעילות
חלק א :עד כמה רואים מכאן לשם?
בחלק א של הפעילות מנחים את אחד התלמידים לאחוז בלוח שנה ולהתרחק מהקבוצה למרחק
של  30מטר . .שואלים את התלמידים האם הם מסוגלים להבחין בשם החודש המופיע על גבי לוח
השנה .יש להניח מן הסתם שהדבר לא יעלה בידם .מנחים את התלמיד/ה האוחז/ת בלוח השנה
להתקדם לעבר הקבוצה עד אשר אחד/אחת התלמידים מבחינ/ה בשם החודש .מתעדים את
המרחק שממנו נראה שם החודש בבירור .כאן מוצע לשוחח אתם על המושג מגבלה אנושית
ולהדגים אותה במצבים נוספים :אנחנו יכולים לראות – אך לא מכל מרחק; אנחנו יכולים לרוץ –
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אך לא במהירות של מטוס; אנחנו יכולים להרים משאות – אך לא בכל כובד .המגבלה האנושית
קשורה במגבלות של החושים שלנו .פעילות זו מדגימה את אי היכולת שלנו לראות גופים
הנמצאים במרחק רב מאתנו .הפעילות לתלמידים מופיעה בנספח מספר .1

חלק ב :מגבירים יכולת לראות מכאן לשם
בחלק ב של הפעילות עומדים על המגבלה האנושית לראות עצמים ממרחקים עצומים מאתנו
ומבקשים מהם להציע דרכים שבאמצעותן נוכל להגביר את יכולתנו להכיר את מבנה מערכת
השמש .יש להניח שיעלו רעיונות שונים כגון :טלסקופים ,תצלומי לוויין ,הדמיות ,תמונות,
סרטונים (ואולי גם דגמים).

חלק ב :לומדים בעזרת דגמים
בחלק זה כלולה פעילות המבוססת על תצפית וניתוח של דגמים :ממשי ווירטואלי של מערכת
השמש.
פעילות  :2חוקרים ומפעילים דגם ממשי ודגם וירטואלי של מערכת השמש

מטרות
-

התלמידים יתארו בציור ובכתב את הגופים המרכיבים את מערכת השמש ואת ארגונם
במרחב.

-

התלמידים יסבירו את היתרונות והחסרונות שיש לשימוש בדגמים ממשיים ובדגמים
וירטואליים ללמידה.

עזרי הוראה-למידה :דגם ממשי של מערכת השמש ,נספח מספר 2

מהלך הפעילות
חלק א :לומדים בעזרת דגם ממשי
בחלק זה התלמידים מתוודעים למבנה של מערכת השמש באמצעות תצפית והפעלה של דגם
ממשי של מערכת השמש .חשוב לא להסתפק רק בציון שמות הגופים אלא גם לעמוד על המיקום
והארגון של הגופים במרחב ועל הקשר שלהם למערכת השמש .יש להנחות את התלמידים לפעול
בהתאם להנחיות שמופיעות בחלק א שבדף הפעילות .הפעילות לתלמידים מופיעה בנספח .2

חלק ב :לומדים בעזרת דגם ווירטואלי
בחלק זה התלמידים מבססים ומעמיקים את ההיכרות שלהם עם מבנה מערכת השמש באמצעות
תצפית בדגם וירטואלי של מערכת השמש .הדמיות כאלה נמצאות ברשת האינטרנט באתרים של
מצפה כוכבים וכן באתרים חינוכיים כדוגמת אתר אופק למדע וטכנולוגיה ואתר בריינפופ .בניגוד
לדגם הממשי ,הדגם הווירטואלי מספק מידע על כוכבי הלכת ומוסיף ממדים נוספים ללמידה:
פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס'  6/1.07עבור המזכירות הפדגוגית ,אגף מדעים ,משרד החינוך
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דינמיות (תנועתיות) ותקריבים של הגופים במערכת השמש לצורך הדגשתם אשר יחד תומכים
בזיכרון החזותי .יש להנחות את התלמידים לפעול בהתאם להנחיות שמופיעות בחלק ב שבדף
הפעילות .הפעילות לתלמידים מופיעה בנספח .2

חלק ג :מן הדגם אל המציאות
בחלק זה מפעילים מיומנות של העברה מן הדגם אל המציאות במטרה לבסס את ההבנה של
הלומדים אודות מערכת השמש.
פעילות  :3מן הדגמים אל מערכת השמש במציאות

מטרות
-

התלמידים ישוו בין הדגמים (ממשי ווירטואלי) של מערכת השמש למערכת השמש האמיתית
ויסיקו מסקנות אודות הדומה והשונה.

-

התלמידים יסבירו את היתרונות שיש לדגמים למטרות הלמידה.

עזרי הוראה-למידה :דגם ממשי של מערכת שמש ,נספח מספר 3

מהלך הפעילות
חלק א :מערכת השמש בדגמים ובמציאות
בחלק זה התלמידים משווים בין הדגמים ממשי ווירטואלי של מערכת השמש לבין מערכת השמש
במציאות במטרה לעמוד על הדומה והשונה בין הדגמים למציאות ,ועל היתרונות והחסרונות של
שימוש בדגמים בלמידה  .בנוסף ,נערכת השוואה בין הדגמים כדי לעמוד על התרומה הייחודית של
כל אחד מהם על הלמידה.
הפעילות נבנית בשלושה שלבים:


שלב א :משווים בין דגם ממשי של מערכת השמש לבין מערכת השמש במציאות.



שלב ב :משווים בין דגם ווירטואלי של מערכת השמש למערכת השמש במציאות.



שלב ג :משווים בין דגם הממשי והדגם הווירטואלי של מערכת השמש.
חשוב להדגיש את המאפיינים הדומים בין דגם מערכת השמש לבין מערכת השמש במציאות
בהקשר לגופים וארגונם במרחב ,לתנועת הגופים ביחס לשמש ,אך גם את ההבדלים ביניהם,
למשל ,ביחסי הגודל בין המרחקים וגודל הגופים .בדגמים הממשיים בגלל מגבלות טכניות,
כוכבי הלכת נמצאים קרוב מאוד אחד לשני ,הרבה יותר קרובים מיחס המרחקים האמתי של
כוכבי הלכת בחלל .גם הגודל של הגופים אינו מייצג את הגודל היחסי שלהם במציאות .כך
שגם הדגמים אינם מציגים בקנה מידה מדויק את המציאות ובזה הוא חסרונם .מוצע לדון
עם התלמידים בסיבות להבדלים אלה שנובעים בדרך כלל מהצורך להבליט ולהמחיש את
המבנה (הגופים הקיימים ,סדרי הגודל והמרחקים בין הגופים ,ארגונם במרחב ואת תנועתם
ביחס לשמש).
פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס'  6/1.07עבור המזכירות הפדגוגית ,אגף מדעים ,משרד החינוך
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יש להנחות את התלמידים לפעול בהתאם להנחיות שמופיעות בחלקים א-ג שבדף הפעילות.
הפעילות לתלמידים מופיעה בנספח .3

חלק ב :מסע במערכת השמש -מסע בדמיון מודרך
בחלק זה מזמינים את התלמידים למסע דמיוני מודרך במערכת השמש שלהם .הדמיון המודרך
מתבסס על היכולות של המוח האנושי להתמקד באובייקט מסוים תוך שהוא "מכבה" את כל מה
שמפריע לו מסביב .בחלק ב של הפעילות מופיע טקסט שנועד לסייע למורה למקד את התלמידים
להתבוננות במערכת השמש תוך שימת דגש לגופים ולארגונם במרחק וכן לגודל ולמרחקים
היחסיים .לפני התחלת מסע הדמיון המודרך חשוב לרכז את התלמידים וליצור קשב בכיתה.
חשוב לקיים את הפעילות בסביבה מרגיעה (ואולי חשוכה במקצת) ועם מוסיקת רקע נעימה .את
המסע מוצע לסיים בשאלות רפלקטיביות כמו ,למשל ,איך הרגשתם? מה ראיתם במסע הדמיוני?
מה התבהר לכם בעקבות ההתבוננות הפנימית שלכם על מערכת השמש ועוד.
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חלק ד :הערכה – מבנה מערכת השמש
חלק זה נועד להערכת ביצועי ההבנה של התלמידים אודות מבנה מערכת השמש .את ביצועי
ההבנה התלמידים יפגינו באמצעות בניית דגם ממשי של מערכת השמש וכתיבת הסבר מתאים.
פעילות  :4בונים דגם ממשי של מערכת השמש

מטרות
-

התלמידים יבנו דגם של מערכת השמש.

-

התלמידים יתארו ויסבירו את המבנה של מערכת השמש (זיהוי גופים ,ארגונם במרחב,
ותנועתם ביחס לשמש).

עזרי הוראה-למידה :דגם ממשי של מערכת השמש ,ציוד לפי דרישות התלמידים ,נספח מספר 4

מהלך הפעילות
 .1מציגים לתלמידים את המשימה "בניית דגם של מערכת השמש" ומבהירים את מטרות
המשימה (הערכת הבנה) .ההנחיה כוללת שלושה שלבים:
 הצגת דרישות הדגם שמהוות קריטריונים להערכה .הדרישות מתייחסות לדיוק מדעי
ולבנייה אסתטית.
 תכנון הבנייה :התייחסות למטרות ,למקורות מידע ,חומרים ועזרים ,שרטוט סקיצה של
הדגם ושלבי עבודה.
 הערכת הדגם באמצעות הקריטריונים ושיפורו (הערכה אישית).
 הצגת הדגם בכיתה והערכת עמיתים.

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס'  6/1.07עבור המזכירות הפדגוגית ,אגף מדעים ,משרד החינוך
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שיח מטה-קוגניטיבי מסכם
בתום ההתנסות חשוב לקיים שיח מטה קוגניטיבי על הידע החדש ועל תהליך הלמידה שבו התנסו
התלמידים .לצורך כך מוצעות השאלות הבאות:

מטה קוגניציה על התהליך
במטרה להביא למודעות אודות תהליך הלמידה שחוו בהתנסות מוצע לשאול שאלות ,כגון:

 מה למדתם על למידה באמצעות דגמים?
 אילו סוגי דגמים הכרתם בפעילות? מה היתרון של כל סוג?
 באילו מקרים כדאי וחשוב ללמוד באמצעות דגמים?
 כיצד היית מסביר/ה לחבר/ה שלא היה/הייתה בשיעור על החשיבות שיש ללמידה באמצעות
דגמים?
 כיצד סייעה לכם בניית הדגם לבטא את ההבנה שלכם אודות מערכת השמש?
 כיצד סייעה העבודה בקבוצות ללמידה?
מטה קוגניציה על הידע
במטרה להביא למודעות אודות הידע שנבנה בעקבות ההתנסות מוצע לשאול שאלות ,כגון:
 איזה מידע חדש על מערכת השמש למדתם בעקבות הפעילויות עם הדגמים?
 מה עוד הייתם רוצים לדעת על מערכת השמש?

עיבוד במישור הרגשי -חוויתי
חשוב לספק לתלמידים כלים ושאלות מנחות לעיבוד חוויות ורגשות שעלו בעקבות התצפית,

למשל:
 מה אהבתי בלמידה באמצעות דגמים?
 באילו קשיים נתקלת? כיצד התגברת עליהם?
 האם גילית משהו מיוחד על מערכת השמש בעקבות הלמידה באמצעות דגמים? מה זה היה?
 האם נהנית לעבוד בקבוצה? ממה הכי נהניתי?

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס'  6/1.07עבור המזכירות הפדגוגית ,אגף מדעים ,משרד החינוך
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נספחים
נספח 1
פעילות  :1חושפים מגבלה אנושית
ערכו דיון בקבוצה
ציוד :לוח שנה
חלק א :עד כמה רואים מכאן לשם?
 .1אחד/אחת מחברי הקבוצה לוקח/ת לוח שנה ומתרחק/ת מחברי הקבוצה למרחק של כ 30-מטר.
החבר/ה פותח/ת את לוח השנה באחד החודשים ושואל/ת "האם אתם מצליחים לקרוא את שם
החודש? לאחר מכן הוא/היא מתחיל/ה לצעוד לכיוון הקבוצה כשהדף מופנה אליה .ברגע שמישהו
מחברי הקבוצה רואה את שם החודש ,מסמנים לו/לה לעצור .רושמים במדויק את המרחק שממנו
רואים בבירור את שם החודש.
 .2מה למדתם מהפעילות על היכולת של חוש הראיה שלנו לראות גופים רחוקים בסביבה?
 .3האם נתקלתם במגבלות של חושים נוספים שלכם? תארו מה עשיתם וכיצד התמודדתם עם המגבלה?
חלק ב :מגבירים יכולת לראות מכאן לשם
 .1היזכרו במראה כיפת השמיים בלילה .אתם ודאי רואים כעת בדמיונכם כוכבים .מה אתם יכולים
לראות בעזרת העיניים ומה לא? אילו מגבלות יש לעיניים שלנו בצפייה למרחקים גדולים?
 .2חוקרי החלל נעזרים בטלסקופים בעלי עוצמה לצפייה בחלל .כיצד מגבירים הטלסקופים את יכולתם
של החוקרים ללמוד ולהכיר את החלל?
 .3אנחנו נמצאים על כוכב לכת ארץ ומביטים ממנו אל החלל .כיצד יכול להיות שאנחנו לא יכולים
לראות את מערכת השמש שאנחנו חלק ממנה?
 .4הציעו דרכים :באילו דרכים נוכל להגביר את יכולתנו להכיר את מבנה מערכת השמש שלנו?.
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נספח 2
פעילות  :2חוקרים ומפעילים דגם ממשי ודגם וירטואלי של מערכת השמש
חלק א :לומדים בעזרת דגם ממשי
עבודה בקבוצה
ציוד :דגם ממשי של מערכת השמש ,מידעון "גופים במערכת השמש" (נספח .)5
 .1התבוננו בדגם מערכת השמש שלפניכם וחקרו אותו על פי ההנחיות הבאות:
 תארו את מבנה הדגם באופן כללי .
 זהו את הגופים שבו :את השמש ואת כוכבי הלכת ואת מיקומם.
 זהו בדגם את כוכבי הלכת הארציים .ציינו את שמם לפי סדר מיקומם מהשמש והלאה
ממנה? היעזרו במידעון "כוכבי לכת ארציים" וכתבו :מדוע מכונים כוכבי לכת אלה בשם
"כוכבי הלכת הארציים"?
 זהו בדגם את כוכבי הלכת הגזיים .ציינו את שמם לפי סדר מיקומם מהשמש והלאה
ממנה? היעזרו במידעון "כוכבי לכת גזיים" וכתבו :מדוע מכונים כוכבי לכת אלה בשם
"כוכבי הלכת הגזיים"?
 זהו בדגם את כוכבי הלכת הננסיים היכן הם ממוקמים בדגם? היעזרו במידעון "כוכבי
לכת ננסיים" וכתבו :מדוע מכונים כוכבי לכת אלה בשם "כוכבי הלכת ננסיים"?
 .2הפעילו את הדגם וחקרו את המתרחש בעזרת ההנחיות הבאות:
 אילו גופים בדגם נמצאים כעת בתנועה?
 אפיינו את התנועה :את מי מקיפים כל הגופים? האם תנועת ההקפה היא מחזורית?
 למי מבין הגופים יש את מסלול ההקפה הארוך ביותר? למי יש את מסלול ההקפה הקצר
ביותר .לאור תשובותיכם :מהו הכלל שניתן לנסח?
 מי מאיר ומי מואר במערכת השמש? הביאו דוגמאות.
 מה עוד אתם רואים בדגם?
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אגף מדעים

חלק ב :לומדים בעזרת דגם וירטואלי
עבודה בקבוצה
ציוד :הדמיה מתוקשבת של מערכת השמש ,מידעון "גופים במערכת השמש"
ציוד :הדמיה וירטואלית
עבודה בקבוצה
 .1צפו בהדמיה הווירטואלית של מערכת השמש.
 .2זהו בהדמיה את כוכבי הלכת ,את ארגונם במרחב ואפיינו את תנועתם ביחס לשמש.
 .3זהו בדגם את חגורת האסטרואידים .היכן היא ממוקמת בדגם? היעזרו במידעון "חגורת
האסטרואידים" וכתבו :מאילו גופים מורכבת חגורה זו?
 .4מה עוד מציגה הדגם הווירטואלי שאין בדגם הממשי? איזה מידע נוסף על מבנה מערכת
השמש למדתם מהדגם הווירטואלי? חשבו
 .5אילו יתרונות ואילו חסרונות יש לשימוש בדגם ממשי?
 .6אילו יתרונות וחסרונות יש לשימוש בדגם וירטואלי?
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נספח 3
פעילות  :3מן הדגמים אל מערכת השמש במציאות
חלק א :מערכת השמש בדגמים ובמציאות
עבודה בקבוצה
למדתם על מבנה מערכת השמש בעזרת דגם ממשי ודגם ווירטואלי.
כיצד עוזרים לנו שני דגמים אלה להבין ולהכיר את מערכת השמש? היעזרו בשאלות הבאות כדי
להשיב על השאלה:


שלב א :משווים בין דגם ממשי למערכת השמש במציאות

 .1במה דומה הדגם הממשי של מערכת השמש למערכת השמש במציאות? התייחסו לגופים,
לארגונם במרחב ,לתנועת הגופים בחלל ועוד .מתשובתכם הסיקו :לאיזו מטרה נבנה הדגם
הזה?
 .2במה שונה הדגם של מערכת השמש ממערכת השמש במציאות? התייחסו לגודל של המערכת,
לגודל של הגופים ,למרחק של הגופים מהשמש ,למרחק של הגופים האחד מהשני ,לאורך
מסלול ההקפה ועוד.
.3

מה למדתם מההשוואה שערכתם בסעיפים ?2-1



שלב ב :משווים בין דגם ווירטואלי למערכת השמש במציאות

 .1במה דומה הדגם הווירטואלי של מערכת השמש למערכת השמש במציאות? התייחסו לגופים,
לארגונם במרחב ,לתנועת הגופים בחלל ועוד .מתשובתכם הסיקו :לאיזו מטרה נבנה הדגם
הזה?
 .2במה שונה הדגם הווירטואלי של מערכת השמש ממערכת השמש במציאות? התייחסו לגודל
של המערכת ,לגודל של הגופים ,למרחק של הגופים מהשמש ,למרחק של הגופים האחד
מהשני ,לאורך מסלול ההקפה ועוד.
.3

מה למדתם מההשוואה שערכתם בסעיפים ?2-1

 שלב ג :משווים בין דגם ממשי לדגם ווירטואלי
היעזרו בתשובותיכם מחלקים א' ו ב' של המשימה והשוו בין הדגם הממשי לדגם הווירטואלי:
 .1במה דומה הדגם הממשי של מערכת השמש לדגם הווירטואלי?
 .2במה שונה הדגם הממשי של מערכת השמש מהדגם הווירטואלי?
 .3אילו יתרונות יש בשימוש בדגם הממשי על פני השימוש בדגם הווירטואלי?
 .4אילו חסרונות יש בשימוש בדגם הממשי על פני הווירטואלי?
 .5איזה מהדגמים תרם לכם יותר ללמידה? נמקו את תשובותיכם.
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חלק ב :מסע אל תוך מערכת השמש – מסע בדמיון מודרך
מליאת הכיתה בהנחיית המורה
עזרים :מוסיקת רקע מרגיעה
אתם יוצאים למסע במערכת השמש .לבשו את חליפת החלל וחבשו את המסכה ובלון החמצן.
היכנסו אל החללית ותפסו את מושבכם .הספירה לאחור מתחילה ,1 .....8 ,9 ,10 :ממריאים!
אתם מתרחקים במהירות מכדור הארץ דרך האטמוספירה .בתוך מספר שניות נגלה לפניכם כדור
הארץ בצבעים של כחול .הכול חשוך מסביבכם .אתם פונים אל השמש .אתם מבחינים בכוכב לכת
לא רחוק מכם .זהו נגה .אתם מבחינים שהוא מסתובב סביב צירו בכיוון ההפוך לכדור הארץ .מד
הטמפרטורה המשוכלל שבחללית קורא שהטמפרטורה השוררת על פני נגה היא  460מ' צ'.
אתם ממשיכים אל השמש ונגלה לפניכם כוכב הלכת חמה .הוא קטן מכדור הארץ והקרוב ביותר
אל השמש מכל כוכבי הלכת .מד הטמפרטורה שבחללית מראה שהטמפרטורה השוררת על נגה
היא  430מ' צ' .אתם ממשיכים ומתקרבים אל השמש .המראה שנראה לפניכם מרהיב וזוהר
בצבעים של צהוב כתום ואדום .מד הטמפרטורה שבחללית מראה על  5200מ' צ' ,לא יאומן!
אתם מתרחקים מהשמש ועוברים שוב דרך כוכבי הלכת חמה נגה וכדור הארץ.
מרחוק אתם מבחינים בכוכב לכת נוסף ,זהו מאדים .אתם מבחינים שצבעו של מאדים הוא אדום.
מד הגז שבחללית מראה כי שכבת הגזים העוטפת אותו מורכבת בעיקר מפחמן דו חמצני.
זהירות! אתם מבחינים במיליוני גופים העשויים אבן וברזל .זוהי חגורת האסטרואידים .בתוך
חגורת האסטרואידים אתם בכוכב לכת ננסי .זהו קרס .אתם חוצים בזהירות רבה את חגורת
האסטרואידים בדרככם לכוכב הלכת הבא.
לאחר דקות ספורות נגלה לפניכם כוכב לכת גדול מאוד ,הגדול ביותר בכל מערכת השמש .זהו
צדק ,המורכב בעיקר מהגזים מימן והליום .זהו כוכב לכת גזי .אתם לא מתעכבים וממשיכים
במסע לעבר כוכב לכת גזי נוסף .אתם לא מפספסים ומזהים מיד ,זהו שבתאי .הטבעות המקיפות
אותו הן סימן ההיכר שלו.
אתם מתרגשים מפני שאתם יודעים שבעוד דקות ספורות תפגשו בענק קרח ,זהו אורנוס .לאחריו
אתם מבחינים בענק קרח נוסף ,נפטון .מעבר לנפטון אתם מבחינים בכוכבי הלכת הננסיים פלוטו,
קרס ואריס .אתם מבינים שתם מסעכם במערכת השמש ואתם מכוונים את מסלול הנסיעה חזרה
לכדור הארץ .נחיתה נעימה!
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נספח 4
פעילות  :4בונים דגם ממשי של מערכת השמש
התארגנו בקבוצה.
בפעילות זו אתם מתבקשים לבנות דגם ממשי של מערכת השמש ולכתוב הסבר מלווה כדי להציג
את ההבנה שלכם אודות מבנה מערכת השמש.
על הדגם לענות על הדרישות הבאות:


בדגם כלולים הגופים הבאים :שמש ,כוכבי לכת ארציים ,חגורת האסטרואידים ,כוכבי לכת
גזיים ,כוכבי לכת ננסיים.



המיקום של כל הגופים בדגם משקף את המציאות.



קנה המידה של הגודל בין הגופים משקף את המציאות .קנה המידה היחסי של גודל הגופים
נמצא במידעון "קוטר יחסי של כוכבי לכת".



קנה המידה של מרחקי הגופים מהשמש משקף את המציאות .קנה המידה היחסי של מרחק
הגופים מהשמש נמצא במידעון "מרחק יחסי של כוכבי לכת מהשמש".

הנחיות
 .1הגדירו :לאיזו מטרה תבנו את הדגם?
 .2לאילו מקורות מידע אתם זקוקים לבניית הדגם?
 .3באילו חומרים תשתמשו לבניית הדגם?
 .4איזה ציוד דרוש לכם לבניית הדגם?
 .5תכננו את שלבי העבודה של בניית הדגם בטבלה הבאה:
תכנית עבודה
שלבי העבודה

פעולות

מטרת השלב

ציוד וחומרים

שלב א
שלב ב
שלב ג

 .6חלקו תפקידים בין חברי הקבוצה :איסוף מידע ,חיפוש חומרים ,בניית הדגם ,כתיבת ההסבר,
הצגת הדגם בכתה ועוד.
 .7העריכו את הדגם שבניתם בעזרת הדרישות לבניית הדגם .שפרו את הדגם בהתאם לצורך.
 .8הציגו את הדגם לעמיתים בכיתה יחד עם ההסבר המלווה ובקשו מהם חוות דעת.
 .9כתבו רפלקציה :על תהליך בניית הדגם ,על הידע שרכשתם ,על העבודה הקבוצתית ועוד.
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נספח 5
מידעון :גופים במערכת השמש
כוכבי לכת ארציים
כוכבי הלכת הארציים במערכת השמש הם :חמה ,נגה ,כדור הארץ ומאדים.
כוכבי לכת אלה עשויים בעיקר מחומרים במצב צבירה מוצק עד נוזלי .חלק מהם
מוקפים במעטפת דקה של אטמוספירה .כוכבי הלכת הארציים קטנים משמעותית
מכוכבי הלכת הגזיים וקוטרם נע בין אלפי קילומטרים ועד  13,000ק"מ.

כוכבי לכת גזיים (ענקים)
כוכבי הלכת הגזיים במערכת השמש הם :צדק ושבתאי .כוכבי לכת אלה עשויים
מחומרים במצב צבירה גז .קוטרם של כוכבי הלכת הגזיים נע בין עשרות למאות
אלפי קילומטרים ולכן הינם ענקים ביחס לשאר כוכבי הלכת .כוכבי הלכת הגזיים
שבמערכת השמש נמצאים במסלולים המרוחקים מהשמש.
קבוצת ענקי הקרח שייכת לקבוצת כוכבי הלכת הגזיים .במערכת השמש ענקי
הקרח הם :אוראנוס ונפטון .כוכבי לכת אלה נקראים כך מפני שיש בהם גם
מוצקים של סלע וקרח ומעליהם שכבה עבה של גזים.

חגורת האסטרואידים
אלו הם גופים העשויים אבן וברזל שנעים במסלול בין מסלולם של מאדים וצדק.

כוכבי לכת ננסיים
כוכבי לכת ננסיים במערכת השמש הם :פלוטו ,כארון ,קרס ואריס .אלו כוכבי לכת
שהגודל שלהם קטן באופן משמעותי מכוכבי הלכת.
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נספח 6
2
מידעון :סדרי גודל ומרחק במערכת השמש
א .קוטר של הגופים
קוטר יחסי
(ארץ=)1

מרכיב במערכת
השמש
השמש

109

חמה

0.38

נגה

0.95

ארץ

1

מאדים

0.53

צדק

11.19

שבתאי

9.40

אוראנוס

4.04

נפטון

3.88

ב .המרחקים של כוכבי הלכת מהשמש
המרכיב במערכת השמש

מרחק בדגם (ס"מ)

המרחק ההמוצע ביחידות
אסטרונומיות AU

שמש

AU0.0

0

חמה

AU0.4

4

נגה

AU0.7

7

כדור הארץ

AU1.0

10

מאדים

AU1.5

15

חגורת האסטרואידים

AU2.8

28

צדק

AU5.2

52

שבתאי

AU9.6

96

אוראנוס

AU19.2

192

נפטון

AU30.0

300

 2אתר ברקת
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נספח  :7משימות לתרגול וסכום
.1

תרשים של מערכת השמש
א .מנחים את התלמידים להציג בתרשים את המידע שברשותם אודות מערכת השמש.
על התרשים לייצג את:
 כל הגופים שבמערכת השמש :שמש ,כוכבי הלכת וחגורת האסטרואידים (נספח .)5
 הקוטר של הגופים במערכת השמש (נספח .)6
 המרחקים שבין כוכבי הלכת מהשמש (נספח .)6
 המרחקים שבין כוכבי הלכת.

ב.

לאחר ייצוג המידע בתרשים שואלים את התלמידים את השאלות הבאות:



בין אלו שני כוכבי לכת ישנו המרחק הקצר ביותר? מהו המרחק ביניהם?



בין אלו שני כוכבי לכת ישנו המרחק הארוך ביותר? מהו המרחק ביניהם?



שתי מעבורות חלל יוצאות מכוכב הלכת צדק באותה המהירות ,האחת לכיוון מאדים
והשנייה לכיוון שבתאי .מי מהן תגיע ראשונה ליעדה ,מדוע?

 .2מסע למערכת השמש
תלמידים יקרים ,אתם עומדים לצאת לביקור במנהרת הזמן "מסע במערכת השמש".
הטבלה שלפניכם היא כרטיס הכניסה שלכם לביקור במנהרת הזמן "מסע במערכת השמש".
עליכם לארגן בטבלה את המידע לפי סדר התחנות במסע (נספחים .)5,6
שימו לב! נוסעים בעלי טבלה מלאה בלבד יוכלו לצאת ממנהרת הזמן ולחזור לכדור הארץ.
צאו לדרך וחיזרו לשלום!
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כרטיס כניסה ל"מסע במערכת השמש"
כוכב
הלכת

גדול/קטן
מכדור
הארץ

משך
ההקפה
סביב
השמש

מרחק
מהשמש

אטמוספירה
יש  /אין

הרכב
חומרים

מידע
מיוחד/נוסף

חמה
נגה
כדור
הארץ
מאדים
צדק
שבתאי
אורנוס
נפטון
.1

מהו כוכב הלכת הקרוב ביותר לשמש ומהו משך ההקפה שלו סביב השמש?

 .2מהו כוכב הלכת הרחוק ביותר מהשמש ומהו משך ההקפה שלו סביב השמש?
 .3הסיקו :מה הקשר בין המרחק של כוכב הלכת מהשמש ומשך ההקפה שלו סביב השמש?
 .4כתבו :מה תורם לנו המידע אודות הגופים במערכת השמש וארגונם במרחב?

 .3תפזורת  -מערכת השמש
מחלקים את התלמידים לקבוצות ומנחים אותם לחבר שאלות בנושא מערכת השמש ולארגן את
התשובות בתפזורת .לאחר בניית התפזורת הקבוצות יכולות להחליף ביניהן את התפזורות ולפתור
את השאלות.

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס'  6/1.07עבור המזכירות הפדגוגית ,אגף מדעים ,משרד החינוך
טלפון ,03-6409663 :פקס ,03-6409155 :ת.ד ,39040 .תל-אביב E-mail: lamda@post.tau.ac.il 61390

21

