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הסבר על היחידה:
במפגש הקודם פגשנו את שבע היבשות וחמשת האוקיאנוסים ונחלקתם לקבוצות של 3-5 ילדים. 1.

כעת, על כל קבוצה לבחור יבשת או אוקיאנוס אחד הרשומים במצגת השיתופית הזו. רשמו את 

שמותיכם בשורה מתחת לשם היבשת או האוקיאנוס שבחרתם (כך ידעו שהיא "תפוסה").

על כל קבוצה להכין שקופיות הסבר על היבשת או אוקיאנוס שבחרה- שקופית שער, שקופית 2.

מידע כללי, ושלוש שקופיות שיאים (5 שקופיות, לפחות). ההסברים לכתיבת השקופיות שלכם 

רשומים בשקופיות הבאות, כפי שהסברתי בשיעור האחרון.



הסבר על היחידה- המשך:
במהלך השיעורים הקרובים, תחקרו ברשת על היבשת/אוקיאנוס שלכם ותבנו יחד את השקופיות 1.

המשותפות. אני אעבור בין הקבוצות והשקופיות ואעזור לכם בכתיבה ובעיצוב. אני זמין לשאלות 

גם בווטסאפ או בטלפון. את הקישור למצגת השיתופית תוכלו למצוא בלוח השכבתי.

בסיום העבודה, כל קבוצה תלמד את שאר הכיתה על היבשת/אוקיאנוס שלה. תעשו את זה 2.

בשיעורי הזום בגיאוגרפיה, בעזרת שיתוף המצגת.

בסיום המצגת תקבלו משימה עצמאית (בדוקס) על המידע שלמדתם בה.3.



שקופית מספר 1 שלכם: שקופית שער ראשית
שמות- רשמו את השמות שלכם אחרי שם היבשת/אוקיאנוס בכותרת השקופית הראשונה שלכם. 1.

על הכותרת להיות בגודל 36, מודגש, ללא קו תחתון.
בחירת תמונה- מצאו תמונת "וואו" יפה וגדולה (חיפוש גוגל- תמונות-כלים-גודל-גדול) שמייצגת 2.

לדעתכם את היבשת/אוקיאנוס. עדיף מראש לחפש תמונה מלבנית אופקית ("שוכבת").
התאמת תמונה- הדביקו אותה בשקופית הראשית שלכם והגדילו אותה מנקודות הפינות כך 3.

שתמלא את כל השקופית. לחצו קליק כפול על התמונה והתאימו את מסגרת התמונה לשקופית 
על ידי הזזת הקוים השחורים לקווי השקופית. תוכלו לגרור את התמונה בתוך מסגרת הקוים.

סדר תמונה אחורה- בעזרת כפתור ימני על התמונה ובחירת סדר-שלח אחורה, העבירו את 4.
התמונה אחורה מאחורי הכותרת. הזיזו את הכותרת למקום מתאים.

התאמת כותרת - אם צריך, שנו את צבע הגופן כך שיהיה ברור על רקע התמונה (בהיר על כהה, 5.
כהה על בהיר. תוכלו גם למלא את מסגרת הכותרת בצבע בעזרת (סמל דלי הצבע) כדי שאפשר 
יהיה לקרוא את המילים. אפשר לעשות אותה גם שקופה עד 50% (בתפריט הצבעים בדלי לחצו 

על "מותאם" והזיזו את סקלת השקיפות לאמצע).



שקופית מספר 2 שלכם: שקופית מידע כללי

לאוקיאנוס:

תמונה של מפת העולם שמראה את מיקום 1.
האוקיאנוס

רשמו מה גודל האוקיאנוס יחסית לחמשת 2.
האחרים (השלישי הכי גדול/הכי קטן…)

שטח האוקיאנוס3.

עומק מקסימלי4.

יבשות סביבו5.

מצאו ורשמו את המידע הבא על היבשת/אוקיאנוס שלכם:

ליבשת:

תמונה של מפת העולם שמראה את 1.
מיקום היבשת

רשמו מה גודל היבשת יחסית לשבע 2.
האחרות (הכי גדולה, השנייה הכי קטנה)

שטח היבשת3.

אוכלוסיה4.

מספר מדינות ביבשת5.



כותרות שיאים - מצאו ברשת 3-5 שיאים מיוחדים וחשובים שמייצגים רק את 1.
היבשת/אוקיאנוס שלכם. אפשר להכניס גם שיא אחד לא חשוב (מצחיק, מעניין, אבל עדיין 

שיא). רשמו כל שיא בתור כותרת של שקופית משלו (להוספת שקופית למצגת, לחצו 
כפתור ימני על השקופית בתצוגת השקופיות מימין ובחרו ב"הוסף שקופית". אפשר גם ללחוץ 

CTRL-M בזמן שאתם בשקופית אחריה תרצו להוסיף עוד אחת). על השיאים בכותרת 
להיות בגודל 24, לא מודגש, ללא קו.

תמונות שיאים - לכל שקופית שיא מצאו תמונה יפה וגדולה שמייצגת את השיא (חיפוש 2.
גוגל-תמונות-כלים-גודל-גדול). הכניסו כל תמונה כך שתמלא את השקופית (כמו בשקופית 

הראשית).
עיצוב שקופיות שיא - לחצו על סמל הכוכב הצהוב הנמצא מתחת לשקופית מצד שמאל 3.

(אפשרויות). מבין העיצובים שעולים, בחרו עיצוב שמתאים לכם.
.a.תוכלו להסיר את העיצוב דרך שקופית-התאם עיצוב-ריק
.b.חזרו על תהליך זה לכל שקופית שיא שהכנתם כבר, ובחרו את אותו עיצוב לכולן

שקופיות 3+4+5 שלכם: שקופיות שיאים אמיר 



יבשת אפריקה 
מגישות-מעיין וגילי



מידע על אפריקה:

 מעל ל-50% מאוכלוסיית אפריקה הם ילדים ונערים בני 25 ומטה.1.

מדבר סהרה, אשר בצפון אפריקה, הוא המדבר הגדול ביותר בעולם. 2.

שטחו גדול משטחה של ארצות הברית.



מפה של יבשת 
אפריקה יחסית ליבשות 

האחרות

מידע על אפריקה:
שטח אפריקה-

30,370,000 קמ"ר

אוכלוסיית אפריקה-
מיליארד 1.216

מספר מדינות באפריקה-
54 מדינות

אפריקה היא היבשת השנייה בשטחה 
ובגודל אוכלוסייתה אחרי אסיה. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%94


שיא 1: 
מדבר סהרה שנמצא באפריקה,

 הוא המדבר הגדול ביותר בעולם 



שיא 2:
רוב מוחלט של החוקרים כיום סובר שאפריקה 
היא מקום מוצאם האבולוציוני של ההומינינים, 

של סוג האדם ושל האנושות בת ימינו.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95_%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9D_(%D7%A1%D7%95%D7%92)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%92_(%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94)


שיא 4:
אפריקה היא מהאזורים מרובי הפרסתנים 

בעולם שבולטים מביניהם הם עדרי הגנו 
והזברות הנודדים שאליהם מתלווים צבאי 

תומסון, דלגנים, אימפלות ולעיתים גם 
תאואים.

שיא 3:
אפריקה היא מהאזורים מרובי הפרסתנים 

בעולם שבולטים מביניהם הם עדרי הגנו 
והזברות הנודדים שאליהם מתלווים צבאי 

תומסון, דלגנים, אימפלות ולעיתים גם 
תאואים.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A0%D7%95_(%D7%91%D7%A2%D7%9C_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%91%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9C%D7%92%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%95_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A0%D7%95_(%D7%91%D7%A2%D7%9C_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%91%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9C%D7%92%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%95_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%99


עובדה:
    ביבשת אפריקה יש כ-2500 מיני ציפורים ועופות.



חיות מדהימות באפריקה



יבשת דרום אמריקה - אוריה ותיריה!



מידע כללי על היבשת!
יבשת דרום אמריקה היא היבשת הרביעית בגודלה!

ביבשת דרום אמריקה יש 12 מדינות שונות.

האוכלוסייה של דרום אמריקה נכון לשנת 2016 היא 
422.5 מיליון.

שטח היבשת: 17,840,000  קמ"ר.



שיא 1: המדבר הצחיח העולם נמצא בדרום 
אמריקה - מדבר אטקמה בצ'ילה.



שיא 2: אי הפסחא האי המיושב המבודד ביותר 
                                           בעולם. 



שיא 3: יער האמזונס הוא יער הגשם הטרופי
 הגדול בעולם בברזיל



שיא 4: מדבר המלח הגדול בעולם, סלאר דה אויוני

https://www.masa.co.il/maps/%d7%a1%d7%9c%d7%90%d7%a8-%d7%93%d7%94-%d7%90%d7%95%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%91%d7%99%d7%94/


שיא 5: נהר האמזונאס הוא הנהר הגדול בעולם



יבשת אירופה
מגישים: דרור ויהונתן



מידע על אירופה: 

אירופה היא היבשת השניה הכי קטנה

אוכלוסיית אירופה: 742,452,000 איש

השטח של אירופה: 10,180,000 קמ"ר

כמות המדינות באירופה: 50



השיאים של אירופה
 



תחרות השירה האירופאית האירוויזיון היא תחרות הזמר הנצפית בעולם.



  שיא ראשון: נמל התעופה בבריסל בלגיה. הוא המקום שבו
נמכר הכי הרבה שוקולד בכל העולם.



 העיר הראשונה שעברה את המיליון תושבים היא רומא שבאירופה ב 133
לפני הספירה.



שבבריטניה זה השם הכי ארוך של כפר בעולם.��



יבשת אסיה - נועה, ארבל ועלמה כ. 



שקופית מידע- אסיה
מפת העולם שמראה את מיקום 

הגודל של אסיה יחסית לשבע היבשות 1.אסיה:
האחרות- היא הכי גדולה מכל היבשות 

בעולם.

שטח יבשת אסיה- 44,579,000 קמ"ר.2.

אוכלוסיית אסיה- 4,436,224,000 (נכון 3.
ל-2016).

מספר המדינות ביבשת אסיה- 49 מדינות.4.



אסיה היא היבשת 
הגדולה ביותר 

בעולם



אסיה היא 
היבשת 

המאוכלסת 
ביותר בעולם

ראש השנה הסיני (החג הגדול והמוכר ביותר בעולם)



באסיה יש את שתי המדינות הכי מאוכלסות בעולם 
(הודו ויפן)

אוכלוסיית הודו: 
1,296,834,042

אוכלוסיית סין:
1.386 מיליארד



אסיה היא 
היבשת הכי 
ממוסחרת 

בעולם

אסיה היא היבשת הכי כלכלית ורווחית בעולם.



נופים מדהימים באסיה 



מאכלים באסיה



יבשת צפון אמריקה
צפון אמריקהמגישות: אור, עלמה .ע. ורותם

 
מגישות: אור, עלמה .ע. ורותם



יבשת צפון אמריקה היא היבשת השלישית
בגודלה בעולם (ביחס ל - 6 היבשות האחרות).

שטחה של יבשת צפון אמריקה הוא 24,709,000.

אוכלוסית צפון אמריקה מכילה כ - 579 מיליון (נכון ל 2016).

מספר המדינות שיש באמריקה הצפונית הוא 23 מדינות (ארצות 
הברית נחשבת כמדינה אחת).



 שיא 1: האגם העמוק בעולם נמצא בארה"ב. עומקו 1,642 מ'. 



 
שיא 2:הר הגעש הכי גבוה בהוואי (שנמדד 

מקרקעית האוקיינוס)

 שמו מאונה קאה, הר געש רדום, גבוה יותר מהר הר אוורסט, 
גובהו יותר מ -10,000 מטר.



שיא 3: הכי הרבה פארקי שעשועים בארצות 
הברית



 נושא : אנטרטיקה 
 מגישים:  שלו,אביב ורועי כהן 



 מידע על אנטארטיקה: 

 גודל היבשת יחסית לאחרות: 

אנטרטיקה היבשת ה4 הכי גדולה.

שטח היבשת: 20,330,000 קמ"ר

 אוכלוסיית היבשת:  1,000 נפשות
חיות באנטרטיקה.

 מספר מדיניות ביבשת: אין מדינות
באנטרטיקה.



ההתחממות הגובליתשיא: ראשון:

אנטרטיקה היא אזור שמתחמם יותר מהר מאזורים אחרים בכדור הארץ.



 

 הציפור שצללה הכי עמוק בעולם זה פינגווין
באנטרטיקה, לעומק של 564 מטר (למשך 21 דקות).



 שיא: הטמפרטורה הקרה ביותר בכדור הארץ
 נמדדה באנטרקטיקה הטמפרטורה היא 91.2-

 מעלות צלזיוס.



חיות באנטרטיקה



 יבשת אוקיאניה (אוסטרליה) - עמרי ועדן 



מידע על אוקיאניה - 

1.אוקיאניה היבשת הכי קטנה בעולם

2.השטח של אוקיאניה הוא 9,008,500 
קמ"ר

3.אוכלוסיה 35,670,000

מספר מדינות ביבשת 15



אוסטרליה היא המדינה היחידה בעולם שיש בה חיות כיס



באוסטרליה יש את החיות הכי ארסיות בעולם. המדוזה הקובייתית היא 
החיה הכי ארסית בים



החלה הכי גדולה בעולם שהגודל שלה הוא עשרה מטרים



המנורה הכי גדולה בעולם שעשויה מאנשים גודלה הוא 42 
מטרים על 42 מטרים



יוטיוברים אוסטרלים גדולים בעולם 

Muselk 
8.18M:רשומים 

Mr fresh 
asain
השחקן הכי 

טוב 
באוסטרליה

רשומים:2.73
M

Lazarbeam
רשומים:12.4

M 

lachlan
רשומים:

12.4M 



אוסטרליה היא המדינה היחידה שיש בה את האבוריג'ינים 



אוסטרליה 



    האוקיינוס השקט (הפסיפי) 
     בתשבע, שילי ועופרי.מ.



האוקיינוס השקט (הפסיפי)

 

 
גודל האוקיינוס השקט: האוקיאנוס השקט הוא 

הגדול ביותר מבין חמשת האוקיאנוסים. 
שטח האוקיאנוס השקט הוא 165.2 מיליון קמ"ר

העומק המקסימלי של האוקיינוס השקט: 
10,994 מ'

יבשות סביב האוקיינוס השקט: אמריקה 
הצפונית והדרומית ממזרח, אסיה ואוסטרליה 
ממערב, מצפון אוקיינוס הקרח הצפוני ומדרום 

האוקיינוס הדרומי.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9E%22%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F


שיא מ'ס 1
האוקיינוס השקט הוא האוקיינוס הגדול ביותר בעולם. 



 שיא מס' 2: שקע מריאנה הוא המקום הכי עמוק בעולם,
עומק התהום הוא כ- 11,034 מטר מתחת לפני הים.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9D


שיא מ'ס 3

באוקיינוס השקט התגלתה חיה 
בשם : " דג רוח רפאים ", והיא חיה 

אך ורק באוקיינוס השקט.



האוקיינוס השקט!
תמונות:



האוקיינוס האטלנטי של תמיר, איתן ואיתמר



מידע כללי
האוקיינוס האטלנטי הוא האוקיינוס השני בגודלו

בעולם.

שטח האוקיינוס :  106,450,000 קמ"ר.

עומק מקסימלי :  8,605 מטר.

 היבשות סביב האוקיינוס האטלנטי הן אפריקה, אירופה, דרום

 אמריקה וצפון אמריקה.



הגל הגבוה ביותר בעולם נמדד באוקיאנוס 
האטלנטי. גובהו היה 19 מ'.



הוריקן וילמה- ההוריקן הכי עוצמתי שנמדד אי 
פעם היה באוקיאנוס האטלנטי.



במשולש ברמודה היו תאונות רבות לא מוסברות וזה 
פתח קונספירציה. מקרה כזה קרה רק במשולש 

ברמודה.



האוקיינוס ההודי
אליסף,רועי א. וניקיטה 



שטח האוקיינוס ההודי הוא:73,556,000 קמ"ר.

העומק המקסימלי של האוקיינוס ההודי הוא:8,047 מטר. 

 הוא האוקיינוס השלישי הכי גדול בכדור הארץ.

היבשות המקיפות אותו הם אפריקה,אסיה,אוסטרליה,אנטארקטיקה.

מידע על האוקיינוס ההודי



סוסא הודי הוא מין של דולפין ורדרד  שחי רק בתוך האוקיינוס ההודי ולא 
באוקיינוסים אחרים

                                סוסא הודי



שיא 2: האוקיינוס ההודי הוא הכי חם מכל האוקיינוסים בכדור הארץ.

    



הסרטן הענק חי בארכיפלג צ'אגוס באוקיאנוס ההודי



האוקיינוס הארקטי
(הצפוני) 

אורי תום ואנדרי



מידע: 
השטח של האוקיינוס הארקטי 

הוא 14,056,000 קמ"ר.

האוקיינוס הארקטי הוא 
 האוקיינוס הכי קטן. 

5,450 הוא העומק המירבי 

יבשות מסביב לאוקיאנוס: 
אמריקה, אירופה, הצפונית 

ואסיה.



 שיא 1: האוקיינוס הארקטי הוא האוקיינוס הקטן והרדוד
ביותר בין האוקיינוסים.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A1


שיא 2: האוקיינוס הארקטי הוא האוקיינוס היחיד שיש לו 
קרחונים גדולים.

שיא 2: האוקיינוס הארקטי הוא האוקיינוס היחיד שיש לו 
קרחונים גדולים.



 שיא 3: הכפר הכי צפוני בעולם, ''נו אלסון'',שיא 3:''נו אלסון'' הכפר הכי צפוני בעולם.
 נמצא לחופי האוקיינוס הארקטי.


