
 

 נינג'ה במאדים - מהלך המשחק
 

 שיעור מס' 1 - פתיחה

 זמן מהלך חלק
 (דק')

 זמן
 מצטבר
 (דק')

  א. תיאור סיפור המסגרת ומהלך המשחק: פתיחה

 "בוקר טוב! אתמול קיבלנו שיחה מעניינת ביותר. קיבלנו את
  ההזדמנות להשתתף בתכנית מאוד מיוחדת.

 אנחנו הולכים לבנות מסלול אימונים על מאדים. מסלול זה יכשיר
 את האסטרונאוטים אשר הולכים לבנות מושבה על מאדים.

 אנחנו (המורים) נהיה המנטורים שלכם ונלווה אתכם לכל אורך
 התהליך.

 בניית מסלול האימון מחולקת למספר שלבים. אתם תעבדו
  בצוותים, ובכל שלב מישהו אחר מהצוות יהיה מפקד הצוות.

 לא לשכוח, עבודת הצוות שלכם היא חיונית ביותר להצלחת
 המשימה והכשרת האסטרונאוטים. נאס"א סומכים עלינו!"

10 10 

 דיון על
 תפקידו

 של מפקד
 הצוות

 איך לדעתכם מפקד הצוות צריך לנהל את המשימה?●
 מה יותר חשוב - ההצלחה במשימה או ההרגשה טובה של●

  כל חברי הצוות? איך אפשר לאזן ביניהן?
 מה אפשר לעשות אם לא מסכימים לדעתו של המפקד?●

10 20 

 משימת
 הביצה

התחלה● קו - החדר צידי משני הרצפה על קווים שני            מסמנים
  וקו סיום.

 כל קבוצה מקבלת דפי A4 כמספר חברי הקבוצה פחות אחד.●
כל● = לתוכה ליפול בלי הביצה את ראשונים לעבור           המטרה:

 חברי הקבוצה עברו את קו הסיום.
 החוקים:●

.aאין קיבלה! שהקבוצה הדפים על רק להיות         מותר
 לדרוך על הרצפה.

.bחוזר הצוות הרצפה, על דורך הצוות מחברי אחד          אם
  לקו ההתחלה.

15 35 

 דיון
 סיכום

 איך החלטתם מה לעשות בכל שלב?●
 מה עזר לכם להתקדם?●
 מה עיכב אתכם?●
 מה אתם צריכים לשנות במשימות הבאות? למה?●
  מה תמשיכו לעשות? למה?●

10 45 

 



 

 שיעורים מס' 2+3 - גיבוש כל צוות האסטרונאוטים יחד

 זמן מהלך חלק
 (דק')

 זמן
 מצטבר
 (דק')

 פתיחה

  תזכורת לדיון הסיכום מהשיעור הקודם:
 הפעם מישהו אחר יהיה המפקד.●
 על מה החלטתם שאתם צריכים להקפיד?●
 איזה שינויים בעבודת הצוות המפקד צריך לעשות?●
 איזה שינויים הם באחריות הקבוצה?●

10 10 

 תרגול
 מסלול

 מפתיע -
 ניסיון 1

 האתגר: להתמודד עם תנאי אי-וודאות. המשימה מתבצעת
 במסדרון/אולם/חדר גדול וחשוך.

 מטרת המשימה: כל הצוותים צריכים לעבור ביחד (כל הכיתה) את
 המערה החשוכה - בזמן הקצר ביותר (המורה מודדת זמנים).

 המסלול: ירידה במדרגות אל המסדרון, מעבר לאורכו ועליה במדרגות
  בקצה השני שלו.

 מהלך: כל ילד הולך עם יד על הכתף של מי שלפניו, ברגע שהיד
 מתנתקת הילד צריך לבקש לעצור, עד שיגיע לזה שלפניו,  ויניח את
 היד שוב על הכתף שלו. רק כשהקבוצה תסגור את הפער היא תוכל

  להמשיך להתקדם.

15 25 

 סיכום
 ביניים

 מה עיכב אתכם ובזבז הרבה זמן בדרך לסיום המשימה?●
  למה?

 מה חשוב - האם חשוב למהר ואז נפתחים פערים, או לעשות●
 לאט, שלא יהיו הרבה פערים ואולי להגיע בזמן איטי יותר?

 מי צריך להכתיב את הקצב במשימה? הראשונים (המהירים)●
 או האחרונים (האיטיים)?

10 35 

 תרגול
 מסלול

 מפתיע -
 ניסיון 2

 55 20 מבצעים את המסלול שוב ובודקים אם הזמנים התקצרו.

 סיכום
 ביניים

  מה גרם לשיפור (או עיכוב) בזמנים?●
 האם עכשיו מישהו אחר (המהירים או האיטיים) הכתיב את●

 הקצב?
10 65 

 תרגול
 מסלול

 מפתיע -
 ניסיון 3

 80 15 בפעם האחרונה מודדים את המסלול בכיוון ההפוך.

 דיון
 סיכום

 במשימה הזאת עבדתם ביחד עם כל הצוותים - מה היה טוב●
 יותר בהשוואה למשימות בצוותים הנפרדים שלכם?

 מה היה פחות טוב? למה?●
 בעקבות מה שהרגשתם והבנתם - מה יעזור לכם בעבודת●

  הצוות הפרטי שלכם במשימות הבאות?

10 90 



 

 
 שיעורים מס' 4+5 - התמודדות עם אסונות טבע

 זמן מהלך חלק
 (דק')

 זמן
 מצטבר
 (דק')

 פתיחה

  תזכורת לדיון סיכום מהשיעור הקודם:
 הפעם מישהו אחר יהיה המפקד.●
 על מה החלטתם שאתם צריכים להקפיד?●
 איזה שינויים בעבודת הצוות המפקד צריך לעשות?●
 איזה שינויים הם באחריות הקבוצה?●

10 10 

 תכנון דגם
 למכשולים
 במסלול

 ציוד לשיעור - חומרי יצירה מתכלים כגון מדבקות, מקלות ארטיק,
 גומיות, אטבים, וכו'.

 הצגת תנאים סביבתיים שמקשים על האסטרונאוטים במאדים:●
 כוח כבידה קטן, מחסור בחמצן, טמפרטורה נמוכה מאוד,

 רעידת אדמה, מטח מטאורים, סופת חול, חושך לשעות
 ארוכות, וכו'.

 חלוקת עבודה - כל צוות בונה דגם של מכשול שמדמה את אחד●
 התנאים הסביבתיים. המכשול צריך לאמן את האסטרונאוטים

  החדשים להתמודד עם תנאי הסביבה שהוגדר.

50 60 

 הצגת
 הדגמים

 כל צוות מציג את הדגם שבנה.●
 שאר הצוותים נותנים לצוות משוב אמ"ת - אדיב, ממוקד●

 ותורם
 מתייחסים לשאלה: האם המכשלול מסייע להתמודדות○

  עם תנאי הסביבה שהוגדר לצוות?

30 90 

 

 שיעורים מס' 6+7+8+9 - יום בניית מסלול בשטח

 זמן מהלך חלק
 (דק')

 זמן
 מצטבר
 (דק')

 פתיחה

 ציוד לשיעור - חפצים לבניית מסלול המכשולים: אבנים, קרשים,
  חבלים, גרוטאות, וכו'.

 תזכורת להתנהלות מפקד הצוות וחברי הצוות - הכנה להחלפת●
 המפקד.

  הנחיות בטיחות ליציאה לשטח.●

15 15 

 בניית
 המסלול
 בשטח

 הגעה לשטח.●
 65 50  עבודה בצוותים - כל צוות בונה את ההמכשול שתכנן.●

 הצגת
 המכשולים

 כל צוות מציג את המכשול שבנה לשאר הכיתה, ונותן הנחיות●
 90 25  לפעילות בו.



 

 התנסות
 במכשולים

 115 25 כל צוות מתנסה בכל המכשולים שהצוותים האחרים בנו.●

 סיכום
 ביניים

 דיון משוב:
 כל צוות מקבל משוב משאר הצוותים על המכשול שבנה -●

 משוב אמ"ת - אדיב, ממוקד ותורם:
 מה היה טוב: ממה נהנינו? מה היה מאתגר במידה○

 הנכונה?
  נקודות לשיפור: מה היה קל מדי? מה היה קשה מדי?○

20 135 

 תיקונים
 ושיפורים

 כל צוות משפר את המכשול שלו בהתאם למשוב שקיבל משאר●
 155 20  הצוותים.

 סיכום
 והנחיות
 להמשך

 דיון סיכום:
 איך הרגשתם כשקיבלתם את המשוב? האם הוא היה משוב●

 אמ"ת?
 האם אתם מרוצים מהמכשולים שבניתם?●

 בתאריך XXX יתקיים יום שיא בבי"ס - האסטרונאוטים החדשים (שאר
  תלמידי ביה"ס) יגיעו להתאמן במסלול שבניתם!

 מה המשימות שאנחנו חייבים להספיק עד ליום השיא?●
  התלמידים מציעים הצעות להכנות. לדוגמה:

  לפרסם שלטים בביה"ס.○
 להכין "תעודות הסמכה" לתלמידי ביה"ס שיתנסו○

  במסלול.
 להתאמן על ההנחיות למסלול.○
 לבדוק כל יום את מצב המכשולים ולתקן אותם במידת○

 הצורך.

25 180 

 

 אירוע סיום: יום שיא בית ספרי!


