
 

 "הבסיס לכל אושר הוא בריאות"
 ג'יימס הנרי לי האנט

 
 שכבת ז'  -סת פרוייקטיםלמידה מבוס

 הוא שילוב בין תזונה נכונה, פעילות גופנית והורדת לחצים.אורח חיים בריא  

 שינוי.   וואורח החיים של כולנו, עבר מאז התפרצה הקורונה, הסביבה  

כדי לחיות חיים שמחים ומאושרים אין זה מספיק לטפח את האישיות וההשכלה,  

 ריא.  בגף ב  - צריך גם לעסוק בפעילות גופנית ולשמור על תזונה נכונה, כי נפש בריאה

אורח חיים בריא הוא מכלול ההתנהגויות כמו הימנעות מעישון , תזונה מאוזנת  

ופעילות גופנית. התנהגויות אלה מעכבות התפתחות מחלות כמו טרשת עורקים  

 . ומשפרות איכות חיים

 

עליכם התלמידים, להפוך לחוקרים צעירים ולבחון את אורח החיים בתקופה  

 הנוכחית. 

 שמירה על אורח חיים בריא בשהייה ממושכת בבית" " הפרוייקט:נושא 

השבועות הקרובים כל אחד מכם ייקח חלק במחקר קצר שמטרתו להעמיק   4לאורך 

את הידע בנושא אורח חיים בריא ולנסות להעלות שאלות בנושא של אורח חיים  

 בריא בזמן שהייה ממושכת בבית.

תלמידים   4-5ם תחולקו לקבוצות של )שבוע ראשון לפרוייקט( את בשלב הראשון

שאלות   3בקבוצה. לאחר שתקבלו את שמות החברים בקבוצה, עליכם להציג 

שמעניין אתכם כקבוצה לחקור בנושא של אורח חיים בריא בשהייה ממושכת בבית.  

השאלות צריכות להיות שאלות פתוחות שאין עליהן תשובה חד משמעית. את  

 בוע הראשון לפרוייקט למחנכת הכיתה.השאלות תידרשו לשלוח בסוף הש

)שבוע שני לפרוייקט( ייבחרו מספר שאלות על ידי צוות המורים מכלל   בשלב השני

השאלות שיועלו בשכבה. כל קבוצה תידרש לבחור שאלה אחת שמעניין אותה  

מקורות מידע   3לחקור ולהעמיק בה. אחרי שתבחרו את השאלה, תידרשו למצוא 

המקורות תעלו ללוח    3שתמש לצורך המחקר, ואת לה בהם אתם מתכוונים 

PADLET  .שכבתי 

)שבוע שלישי לפרוייקט( תצטרכו לחקור ולהעמיק תוך מיזוג   בשלב השלישי

מקורות המידע שברשותכם בנושא הנבחר כך שבסוף השבוע השלישי תוכלו להציג  

 את הרעיון שלכם לעבודה למחנכת הכיתה ולמורים המקצועיים.  

)שבוע רביעי לפרוייקט( יהיה עליכם להציג באמצעות תוצר   והאחרוןבשלב הרביעי 

 סופי ויצירתי את הרעיונות והמסקנות שאליהם הגעתם בעקבות עבודת החקר.  

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%92%27%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A1+%D7%94%D7%A0%D7%A8%D7%99+%D7%9C%D7%99+%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%98%5D/1/1/0/


 
 ויצירתי. )מבחינת המסר(  על התוצר להיות ברור

לאורך כל תקופת העבודה על הפרוייקט יועלו חומרים ומקורות הקשורים לחינוך  

מדעים וכישורי חיים אשר יסייעו לכם ויעוררו השראה תוך כדי העבודה. כמו  גופני, 

 כן, ייערכו מפגשים כיתתיים ומפגשים אישיים לאורך כל זמן העבודה על הפרוייקט. 

 צוות המורים יעזרו ויכוונו אתכם בעבודתכם. העבודה תהיה עבודה עם ציון. 

 עבודה נעימה ובהצלחה 

 ועצת השכבה ומחנכי השכבה. צוות חנ"ג, מדעים, עברית, י


