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תיאור קצר של הפעילות

יחידה זו מבוססת על שאילת שאלות מסדר חשיבה גבוה ובה מוצגות שאלות כגון:
...'וכו? האם הם מפחידים? מה שמעם עליהם? איך אפשר לראות חיידקים? האם ראיתם פעם חיידק
התלמידים מוזמנים לצייר על דפים חיידקים לפי מה שנראה להם ולאחר מכן  , לאחר שאילת השאלות

התלמידים צופים כיצד נדבקים בהצטננות וכיצד וירוסים עוברים מאדם  עוברים לצפייה בסרטון 
.לאדם

צפייה בסרטון.

י גורמים שונים כמו נגיעה  "לאחר הצפייה בסרטון אנו לומדים שבבית החולים ניתן להידבק ע
אכילה ללא רחיצה וחיטוי הידיים ועוד גורמים  , בכפתור במעלית שלפני כן נגע בו אדם חולה

.שהילדים חושבים עליהם

כיצד היא פועלת ובעיקר נשים דגש שהגוף  , נדון על המערכת החיסונית של הגוף, מיד לאחר שלב זה
לכן אנו חייבים  , כמובן שאין אנו מוגנים תמיד. שלנו יודע להתמודד עם ווירוסים ולהגן על עצמו

.לשמור על כללי ההיגיינה

מדיון זה נעבור לשלב המשחק שיפורט בשקופיות הבאות...



קהל היעד

 מאושפזיםביחידת הוראה זו קהל היעד הוא ילדים.

 שגם הם מתעניינים  , ('מלווים וכו, אחים, הורים)את הנלווים להם נוסף לילדים יש

.מאוד בנושא ולומדים כיצד לשמור על כללי ההיגיינה בבית החולים



?מהן מטרות התוכן של היחידה

 מציעה למחוק??? (וירוס)התלמידים יבדילו בין חיידק מועיל לחיידק מזיק.

התלמידים יכירו את המערכת החיסונית של הגוף.

 (  הדסול)התלמידים ידעו כיצד לשטוף ידיים בסבון באופן הנכון והחשיבות בשימוש בחומר החיטוי

.בבית החולים



?מהן מטרות החשיבה של היחידה

מטרות החשיבה של היחידה הן:

 לכל אורך היחידהשאילת שאלות.

יצירת סקרנות.

הסקה מהצפייה בסרטון.

דיון והשוואה בין השערות התלמידים.



תגובות של ילדים ליחידה

 מעכשיו אני יודעת שגם כשאני בבית החולים אני לא : אמרה לאחר הפעילות14תלמידה ערבייה בת
.אני צריכה להיות זהירה ולדעת לשמור על הניקיון שלי. אפילו כשיש כאן המון רופאים, תמיד מוגנת

 אבל אני כבר מבינה שהם  , חיידקים זה דבר מפחיד: אמרה תוך כדי הפעילות6ילדה יהודייה בת
יש וירוסים שרוצים להיכנס לי לגוף ואני אצליח לנצח אותם כי אשטוף , רוצים לאכול בדיוק כמוני

.ידיים

 רק , אפילו שאני כבר מכיר את כל המידע ושום דבר לא חדש לי: ממגמת ביולוגיה אמר17ילד בן
כששיחקתי את הפעילות עם הקטנים שישבו לידי ממש , חיכיתי לראות מה עושים עם הבובות האלו

.שמחתי והרגשתי שגם אני מלמד אותם משהו

היה  , תודה רבה למורה שהצליח ללמד דבר מפחיד בצורה קלילה: אמרה8ערבייה של ילד בן אמא
.זה כבר נראה לא מפחיד בכלל, כיף לשמוע את הדברים ואפילו שחששתי שהילד שלי ישמע על זה

 אף פעם לא חשבתי על זה שיש עולם נסתר מענינו שיכול להיות מעניין כל : אמר19בחור חרדי בן
.אבל כן אלך ללמוד עוד על כל הדברים האלו בעצמי מהאינטרנט, לשיעור עצמו לא התחברתי. כך

ועוד תגובות רבות...



מורידים ביחידה  בפעם /מוסיפים/מה הייתם משנים

?הבאה

הילדים המגיעים לשיעורגילמין ובעיקר , גזע, היחידה מועברת ללא הבדלי דת.

מיקרוסקופ לא תמיד  . הייתי חושב להוסיף מיקרוסקופ כדי שהילדים יוכלו לצפות בחיידקים שונים

אך וודאי שאם יהיה שם יוכל  , הזמן שיש לי להעברת הפעילותלטווחיתאים לגילאי הילדים או 

(.ומעלה8לדעתי יתאים לגילאי )לסקרן עוד יותר את מי שיתעניין בכך 



?בעיות בהעברת היחידה, קשיים

לאורך הכנת הפעילות וכן בפעמים הראשונות שהעברתי אותה נתגלו קשיים ספציפיים:

1 . הילדים  , חששתי שמא הנושא לא יובן, 8היה לי פחד מלהעביר את הנושא לילדים מתחת לגיל

ואפילו שילדים קטנים עדיין פחות  , מצב זה לא קרה. הרכים יותר יפחדו ובכך יצאנו מפסידים

לומדים כיצד לשמור על , הם מאוד נהנים מהפעילות', וירוס וכו, מתחברים למושגים האלו של חיידק

.ההיגיינה בעקבות ניסוי שעורכים בסוף הפעילות ונהנים מהאנרגיות בשיעור

2 .חששתי מראש שהתרגום לערבית יגרום לשיעור להיות ברמה  . העברת השיעור לדוברי ערבית

טעיתי בהנחה זו . נמוכה יותר והתלמידים שאינם דוברי עברית יפסידו חלק מהדברים שנאמרים

אפילו שאחרי כל , האירו את עיני התלמידים הערביים, ודווקא התרגומים מהצוות המצוין היו מעולים

י מתרגמת והתגובות  "עניתי על שאלות שונות שהיו להם בנושא ע, משפט שלי הוא נאמר בערבית

.מצד דוברי הערבית היו טובות מאוד



הפתעות יפות שהיו לכם בהעברת היחידה

על אף שלל . הנושא בעיני היה משעמם, כשניגשתי לפתח את הפעילות של חיידקים ווירוסים

.הפעילויות היה נדמה לי שהנושא עצמו לא יתפוס את סקרנות התלמידים והם ישתעממו מהר

שאלו  , !הסתקרנו מאוד, כמעט כל הילדים שעד היום עברו את הפעילות, טעות הייתה בידי לחשוב כך

.השתתפו במשחק ובניסוי וסיכמו נכון את החומר שלמדו בסיכום השיעור, המון שאלות

הפתעה נוספת שהייתה לי היא רמת הידע הנוכחית שיש לתלמידים בגילאים שונים.

למה חשוב  , שיכלו להסביר לי בעל פה מה ההבדל בין חיידק לווירוס6מצאתי ילדים שהיו בני 

.לשטוף ידיים וכמה זמן צריך לשפשף ידיים בסבון עד שהם נקיות באמת

דבר אחרון שהפתיע אותי הוא רמת האנרגטיות והכיף שנוצרים במהלך השיעור.

לעבור מפעילות אחת לאחרת  , ללמד בקופצניות, מובילה אותי כמורה לשמוח, סקרנות הילדים

.להתייחס באופן ראוי לכל אמירה של תלמיד וכמובן להעלות על פניהם ועל פני חיוך, בהתאמה

.אך הסתבר לי הפוך והשמחה בי, ירתיע וירחיק את התלמידים, בתחילה חשבתי שנושא זה יפחיד



המשחק

הגדול והתחתון  לווירוס העליון , יש בבובה שני פתחים-התאבובה שמדמה את 

למשוכפלים



המשחק
(.מלמטההמשוכפלים יוצאים מהתא -והקטנים, מלמעלההגדול נכנס לתוך התא )הווירוסים 



המשחק
.הגדול מלמעלההווירוס מכניסים את 



המשחק
.המשוכפלים הקטנים שהיו מראש בפתח התחתון של התאהווירוסים מרוקנים את 



המשחק

שלב אחרון
 עוטים הם מקבלים תפקיד שבו שחלק מהילדים ההמשך של הפעילות הוא

המשימה  . כדוריות הדם הלבנותכפפות לבנות על ידיהם המסמלים שהם 

שילדים  זאת בזמן . שלהם היא לתפוס את הווירוסים הרבים שיצאו מהתא

אלה שיצאו מהבובה הגדולה  , מבריחים את אותם וירוסים קטניםאחרים 

השולחןעל ...דם הלבנותהמהכדוריות הם מנסים להתחמק" התא"שהיא 

...יש המולה גדולה כאשר אלה מנסים לתפוש את אלה

 תפסו ( המערכת החיסונית)המשחק נגמר כשהילדים עם הכפפות הלבנות

את כל החיידקים הרבים שיצאו מהתא ובכך הגוף ניצח את הווירוסים  

.שהיו עלולים לפגוע בו ולהפוך אותנו לחולים


