
 

 )סוקרטס("חיים שאין בהם חקירה, לא כדאי לאדם לחיותם" 

 שכבה ח' – יקטיפרולמידה מבוססת 

נבחרנו להשתתף ם בה היינו מכונסים כולנו בבתים, לאחר תקופה של יותר מחודש ימי
 חווינו מקרוב. אותו במסגרתו נהיה כולנו חוקרים  לגבי  תחום  קט מיוחד פרוייב

 וילדים בראי הזמן. יחסים בין הורים 

לאורך ארבעת השבועות הקרובים נערוך מחקר קצר שמטרתו להעמיק בידע ולנסות להעלות 
 שאלות שהתשובה עליהן אינה ברורה מאליה בתחום של יחסים בין הורים וילדים בראי הזמן.

 5-4לקבוצות של  מחנך הכיתה יחלק את הכיתה)שבוע ראשון לפרוייקט(   בשלב ראשון 
לאחר מכן על כל קבוצה  להציג שלוש שאלות שמעניין אותה לחקור . בכל קבוצה תלמידים

 ולהעמיק בהן  בנושא  של  יחסים בין הורים וילדים בראי הזמן.

שאין עליהן תשובה של כן או לא ואין עליהן גם תשובה חד  שאלות השאלות צריכות להיות 
 משמעית בגוגל. 

 למורה המלווה של המחקר.לפרוייקט  הראשון את השאלות  תשלחו בסוף השבוע 

 שאלות  מכלל השאלות שיועלו בשכבה ועל 8  –ייבחרו  כ )שבוע שני לפרוייקט(   בשלב שני
 במיוחד להתעמקות.אותה יהיה  לבחור בשאלה אחת שמעניינת  כל קבוצה 

לאחר שתבחרו שאלה בה תרצו להתעמק תצטרכו למצוא שלושה מקורות מידע בהם אתם 
  PADLETמתכוונים להשתמש לצורך המחקר ואת  שלושת מקורות מידע אלו תעלו ללוח ה  

 השכבתי.

תוך מיזוג מקורות המידע  תצטרכו לחקור ולהעמיק שבוע שלישי לפרוייקט( )  בשלב השלישי
בסוף השבוע השלישי תוכלו להציג את הרעיון שלכם ש נושא הנבחר כך שברשותכם ב

  למורה המנחה.לעבודה 

באמצעות תוצר סופי   יהיה עליכם להציג )שבוע רביעי לפרוייקט(   בשלב הרביעי והאחרון
 יצירתי את הרעיונות והמסקנות שאליה הגעתם בעקבות עבודת החקר.  ו

 ה.התוצר יהיה  ברור, יצירתי וישלב בתוכו מיומנות חדש 

לאורך כל תקופת החקר  יועלו חומרים ומקורות הקשורים למקצועות ערבית, תנך, ספרות  
 ועברית אשר יכולים לעזור לחדד ולעורר בכם השראה תוך כדי העבודה. 

צוות המורים המלמדים מקצועות אלו יחד עם מורי השכבה יעזרו ויכוונו אתכם בעבודתכם 
שישפיע על ציונכם בארבעת המקצועות   ציוןוביצירת החקר. העבודה תהיה עבודה עם 

 המוזכרים.

 

 עבודה נעימה ובהצלחה,

 צוותי ערבית, תנך, ספרות, עברית ומחנכי השכבה.


