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-  

  מוצרים בסביבתנו : ידי אדםעולם מעשה . 3

  

בחירת . נושא בפני עצמוכ טכנולוגיהמתמקד ב" מוצרים בסביבתנו: עולם מעשה ידי אדם"נושא ה

המוצרים הטכנולוגיים בהם יעסקו בגן תהיה קשורה לתכנים הנלמדים בגן ולצרכים המתעוררים 

  .  בגןבמהלך הפעילות

עיסוק  בהקשר של המתמקדות בטכנולוגיהפעילויות שילוב בפרקים קודמים הובאו דוגמאות ל

  .....).    'עמ(אקלים באו ....) 'עמ(צמחים ב, ....)' עמ(בעלי חיים ב

  

  )רקע לגננת (עקרונות מרכזיים בטכנולוגיה

  .כנולוגיה מספקת  מענה לצרכים אנושייםט  .א

  .תוצרים  טכנולוגיים  הם תוצאה  של  מחשבה ומעשה אדם  .ב

מוש בחומרים טבעיים והפיכתם לתוצרים שימושיים שי/הטכנולוגיה עוסקת בניצול  .ג

 .לאדם

  . מתכננים ובונים מוצרים טכנולוגיים) design(באמצעות תהליך התיכון   .ד

 . שונים) מוצרים( יתכנו מענים מסויםלצורך   .ה

 .כל מענה לצורך מהווה פשרה בין  דרישות ואילוצים תוך שאיפה להשיג מענה מיטבי  .ו

 .מידע והון, מקורות אנרגיה, ומריםלפעילות טכנולוגית דרושים ח  .ז

 .להתפתחות  הטכנולוגית יש השפעות על החברה והסביבה   .ח

  

  

  מטרות
  .וידעו שלכל מוצר טכנולוגי  תפקיד אותו הוא ממלאבסביבתם מוצרים יכירו  .1

ובין ) צורת המוצר והחומרים מהם הוא עשוי(המוצר  בין תכונות את הקשרים   יבינו  .2

  תפקידו

  המוצר ותפקידם  חלקייכירו את  .3

 רים טכנולוגיים על הסביבה ציפתחו מודעות להשפעות שיש למו .4

                                               :  יתנסו בתהליך תיכון בשתי רמות ההיקף הבאות .5
  I- העלאת רעיונות  :כגון(תיכון מסוימות הקשורות לתהליך הת יוהתנסות במיומנו

  ).   מבלי לבנות בפועללבניית מוצר כלשהו ים או בחירת חומר לפתרון

II-  במוצר זיהוי צורךמקיף הכולל מכלול מיומנויות תיכון הכולל התנסות בתהליך תיכון 

   . והערכתובניית המוצר

  

יעסקו  ןבהפעילויות  לילדיםלזמן  חשובעל מנת לממש את מטרות התכנית בתחום הטכנולוגיה 

מוצרים לשלב בפעילות בגן התייחסות לאפשר . כננת ומכוונתבצורה מתובמוצרים טכנולוגיים 
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מנסים לתת לצורך כאשר " ת טכנולוגיהבילחש"לעודדם ו של הילדים בסביבתם טכנולוגיים 

  .מסוים

  

  : כדי להשיג את המטרות ביחס לנושא הטכנולוגיה מומלץ לקיים את הפעילויות הבאות

. מבלי לחשוב על תפקידם ועל אופן פעולתם לרוב אנו משתמשים במוצרים - מוצריםדיון על  .1

הרי שאט אט יפתחו הילדים , והקשר ביניהם, מבנם, אם נתייחס למוצרים ונדון בתפקידם

 וליחסי גומלין בין  לקשר שבין המבנה והתפקיד,יהיו ערים למבנהו, תפקיד המוצרלמודעות 

  .מרכיביו

 : להכיל את המרכיבים הבאים יכולהדיון .2

מהו המוצר שאני מצביעה , להצביע על המוצר הנדון ולשאול, למשל: שם המוצר  .א

  .  ופיתוח חשיבה והבנהשיום הוא חלק חשוב ברכישת השפה? עליו

האם ואילו ? למה אנו צריכים אותו? למה המוצר משמש אותנו: תפקידי המוצר  .ב

מה , כדי לחדד את הנושא ניתן לשאול? מוצרים נוספים ממלאים אותו תפקיד

שאלה זו יכולה להוביל גם ?  את המוצרפיתח /לולא מישהו המציאהיינו עושים 

 מוצרים בהם השתמשו -להתייחסות להיבטים היסטוריים של התפתחות המוצר 

 .  פעם לצורך אותו תפקיד והשינוי שחל

כדי לחדד את חשיבות הנושא ניתן ? מאילו חלקים מורכב המוצר: מרכיבי המוצר  .ג

 מה ? למוצר אילו לא היה לו את החלק המסויםמה היה קורה: כגוןשאלות  לשאול

מה היה קורה אילו הייתה ?  היה קורה אילו החלק המסוים היה עשוי מחומר אחר

 ,כמו) ייםאבסורדא(אפשר גם להתייחס למצבים דימיוניים ? לו צורה אחרת

 'וכד? האם ניתן לגרוף את העלים בחצר בעזרת מזלג: למשל

 אול שאלות השוואה ביחס להבדלים בין מוצרים שונים אפשר לש, במידה וניתן: השוואה .3

מהם ? מהם ההבדלים בין מזלג ממתכת ומזלג מפלסטיק, למשל. להם אותו תפקידשיש 

מה ? מהם היתרונות של כל אחד על פני האחר? ההבדלים בין כוס זכוכית וכוס מקרטון

 ?    אש טוריהרמעדר עם ההבדל בין מעדר בעל ראש בצורת לב או 

אין צורך . שינוי המוצר או  ניתן לבקש מהילדים לחשוב על דרכים לשיפור–ות לשיפורהצע .4

חסרונות של ההצעות  או השינויים המוצעים אלא רק לדון ביתרונות או לבצע את השיפורים

 .    שינוי מוצר היא חלק מתהליך התיכון או העלאת רעיונות לשיפור.  השונות

 לתכנן ולבנות ,למשל.  תהליך תיכון ביחס למוצר חדש אפשר לבקש מהילדים לבצע– תיכון .5

  .  בחצרמוצלות ת ופינליצור צלונים כאשר נוצר צורך 
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   לפעולות יזומותדוגמאות התנהגויות מצופות ול ופירוטן מטרות
  
  .יכירו מוצרים בסביבתם וידעו שלכל מוצר טכנולוגי  תפקיד אותו הוא ממלא. 1

 לקידום  על ידי הגננתפעולות יזומות  .להתנהגויות מצופות דוגמאות  התנהגויות מצופות
  הילדים להשגת המטרות 

  יציינו  את שם  המוצר
  

יסבירו אילו תפקידים 
ממלא המוצר עבור 

  האדם
  
  
  
  
  

יערכו השוואה בין 
 שונים מוצרים

הממלאים תפקידים 
  דומים

  
  
  
  
  
  
  

   –הילדים 

 . קוראים למוצר בשמו −
מתארים מדוע חשוב להם  −

וצר  ומה היה קורה אלמלא המ
 .היה להם המוצר

ים שונים מציינים מוצר −
הממלאים תפקידים דומים 

 ה מעדר לב וטורי: למשל
  

מרכיבים (מציינים חלקים  −
המשותפים ) פונקציונאליים

למוצרים שונים הממלאים 
הן : למשל. תפקידים דומים

למעדר לב והן לטוריה יש מוט 
אחיזה וגוף מתכתי בקצה 

ולם צורת הגוף א. התחתון
  .המתכתי התחתון שונה

, במידת האפשר, מציינים −
מוצרים שמלאו תפקיד דומה 

 ,גלגלתולמשל  מגהץ , מהעבר
כיריים של  , נורת חשמל  ונר  −

 .גז ופרימוס
  
  

  

  
 תפקידם ועל אופן שיחה על -

מוצרים שילדים עושים פעולתם של 
) ,למשל. בהם שימוש בחיי היומיום

אפשר בחצר גינה עבודה בבעקבות 
הוצאת : תפקידיו ועל לדון על מעדר

  ;יצירת ערוגות, עשבים שוטים
  מגוריםבעקבות בניית בית או 

 על : לשוחח על בתים–הגן  בקרבת 
על המבנה של השלד , הצורך בשלד

  . וכדומה
  
 קיים  העלאת הצעות לשיפור מוצר -

כדי שימלא את התפקיד טוב יותר 
ת מעטפת גומי לידיוסיף לה, למשל

    המעדר לצורך הגנה על הידיים
  
סבים לספר על / הזמנת הורים-

  מכשירים של פעם
 שהילדים מוצריםת  יצירת תערוכ- 

  . יצרו
  
  : חידותשיח  -

יתה ילא ה....  מה היה קורה לו.א
  ? הייתה מכוניתלא ? מחט

 מוצרים אפשר להשתמש  באילו. ב
?  להשקות את הגינהאם רוצים

  ?לשוט בנהר? להאיר
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) צורת המוצר והחומרים מהם הוא עשוי(הבנה ביחס לקשר בין תכונות המוצר ניצני יפתחו . 2

   .ובין תפקידו
יזהו את החומרים 

השונים מהם עשויים 
   המוצר וחלקיו

  
יבחינו בקשר שבין 

החומר והתפקיד אותו 
  החלק ממלא 

  
  
  
  
  
  
  
  

את החומרים מהם מתארים  -
עשוי  המוצר על חלקיו 

 .השונים
משוחחים על תכונות  -

 החומרים שמהם המוצר עשוי
מסבירים את הסיבה לכך  -

שמוצר או חלקיו עשויים 
  . מחומר מסוים

 
  

 
 
  

 שיחה על החומרים מהם עשויים מוצרים -
  שונים ועל הסיבות לכך

 ."..היה קורה אילוה מ" –שאלות מסוג   -
מה היה .ידית המעדר עשויה מעץ, למשל
לא (מקרטון אילו הייתה עשויה קורה

הייתה יציבה ולא הייתה עומדת בלחצים 
  .)הגדולים

  
 בחירת חומרים למוצר שילדים מציעים -

תוך התייחסות לתכונות ") ממציאים("
  . החומר

  
  

  .יפתחו הבנה ביחס למבנה של חלקי המוצר ותפקידם. 3
יזהו  את החלקים 

  המרכיבים את המוצר 
  
  
  

תפקידי כל חלק  יזהו
ואת הקשר שבין 

צורה והתפקיד אותו ה
  הם ממלאים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

החלקים מתארים את  -
. המרכיבים את המוצר

 .מסבירים מה תפקיד החלק
מייצגים את המוצר על חלקיו  -

משרטטים או (בצורה גרפית 
 .)מציירים

מסבירים כיצד צורת החלק  -
תורמת לתפקיד אותו הוא 

במעדר לב צורת , למשל. ממלא
החלק המתכתי התחתון 

צורה זו .  של לבבמעדר היא
. מבטיחה כי חלק זה הוא חד

דבר התורם להוצאת עשבים 
מוט העץ , כמו כן. שוטים

מעוגל ומאפשר אחיזה נוחה 
 . בידיים

  
  

" הרכבה ומחזור, פירוק"  הקמת מרכז -
בגן עבור מוצרים ישנים שבו ילדים 

 אותם מרכיבים, מפרקים מכשירים שונים
  מהם מוצרים וחדשיםיוצריםמחדש או 

  .  )שימוש חוזר(
  
  : שיח חידות-
 ...מה היה קורה אלמלא היה החלק"

אילו היינו מנסים להשתמש " או ?במוצר
כמו למשל לצבוע את כל , במכשיר אחר

  ."..?הבית עם מכחול דק
  
עידוד הילדים לתכנן המוצר החדש -
תוך התייחסות  )  בציור, בשרטוט, בשיחה(

  . לחלקים השונים שירכיבו אותו

  . רים הטכנולוגיים על הסביבהצמודעות להשפעות שיש למו פתחוי. 4

 יפעלו בחיי היומיום  
  למען שמירת הסביבה

  
  

ימנעו מהבאת אוכל בשקיות  -
 . ניילון חדשות בכל יום

' וכו, פחיות, יאספו בקבוקים -
  .לפחי מחזור

 דיון על השפעה שיש לשימוש בחומרים -
כוסות חד פעמיות , למשל. על הסביבה

יות מחומרים פלסטיים מזהמים את העשו
   . הסביבה

 יצירת מוצרים חדשים על ידי שימוש -
  . חוזר בחומרים
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  בתחום הטכנולוגיה בגןדוגמאות ללמידה 

  

שתי . מתייחסות למוצר עצמו, "המזלג" ו"המעדר "שתי הדוגמאות הראשונות

של קשורות לקבוצה רחבה יותר , "כלי תחבורה" ו"הבית "הדוגמאות הנוספות

מוצרים להם מאפיינים משותפים הן בתפקיד אותו הם ממלאים והן במבנה 

" תיכון סוכה "– דוגמאות לפעילויות תיכוןשתי מובאות , בנוסף.    הפיסי שלהם

  . " תיכון עגלת בובות"ו

  

 המעדר

הגננת במסגרת זו .  עובדים בגינה הילדים נתקלים בצורך להפוך את האדמה וליצור גומותכאשר

  'וכו, מבנה אופן השימוש, תפקיד:  לפתח שיחה על המעדריכולה

מהי ?  כיצד מחוברים החלקים ?מדוע? מהם החומרים מהם עשויים החלקים השונים −

  ? מדוע? םצורת

מה היה קורה ?  היינו מייצרים את ראש המעדר מקרטון ולא מברזל...מה היה קורה אילו −

מה היה קורה אילו היינו ? א מעץ היינו מייצרים את ידית המעדר מגומי ול...אילו

  ?   ארוכה מאוד/מייצרים ידית קצרה

 . האם יש מוצרים אחרים שבעזרתם ניתן להפוך את האדמה −

הדבקת גומי על , למשל להציע לילדים להעלות רעיונות לשיפור המוצר אפשר 

  הידית לצורך הגנה על הידיים

  

 המזלג

, לדון בתפקידומזלג ומת לב הילדים ל להפנות את תשוניתןאוכלים בהם באחת הפעמים   

לדון . ניתן להתייחס למבנה וחומר מהם עשויים חלקי המזלג. במבנהו ובאופן השימוש בו

אפשר לשוחח על מה היה קורה .  חסרונות של מזלג מתכתי לעומת מזלג מפלסטיק/ביתרונות

    ? עשויים מעץ? עשויים מקרטון?  מחודדים מדי? ארוכים מדי/שיני המזלג היו קצרים: אילו

  'וכד? במה ישתמשו, ם" להתייחס למצב היפותטי בו יצאו לטיול ושכחו את הסכואפשר

  

  הבית 

 תוצר בית הוא ה. דלתות ותקרה, חלונות, קירות, בית הוא בדרך כלל מרחב סגור הכולל רצפה

ו אנכאן .  תוצר טכנולוגיהוא לענות על צרכים אנושיים ועל כן שמטרתומעשה ידי אדם 

מבנים כגון  גם כוללהוא ו" בית מגורים"יותר מן המושג במובן הרחב " בית"מתייחסים למושג 

,  לעסוק גם במבנים אחריםאפשר. בעלי חיים שיצר האדם עבור או מקומות מחסה, "גן ילדים"

  .או מגדלים, גשרים,  גן משחקיםכגון, שאינם בתים

  

  רעיונות מרכזיים  

   . הבתים עונים על צורך במחסה �

בית דירות :  הבית המוכר לנו–לצורך במחסה יכולים להיות מספר פתרונות  �

  . בית בוץ ועוד,  איגלו-תרבויות אחרות ל או בית פרטי ובתים ש
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האדם , למשל. בתים משמשים את האדם ואת בעלי החיים אותם הוא ביית �

  . מלונה לכלבבונה 

עיים  זמינים בסביבה כדי לבנות בתרבויות שונות ובאזורים שונים משתמשים בחומרים טב �

  .בתים

  

נקודת מוצא להתייחסות לרעיונות אלו יכולה להיות התבוננות במבנים בסביבה 

אפשר לערוך השוואות בין בתים שונים .  'באינטרנט וכו, בתמונות, הפיסית

רב - מבני מגורים מודרני/אוהל/איגלו: סוגים(במקומות שונים בעולם 

תקרה , דלתות/ חלונות–מרכיבים . 'של בעלי חיים וכומבנים , בית קרקע/קומות

אפשר גם לערוך השוואות בין מבנים בעבר ) בטון ועוד, בד/אדמה: חומרים, ועוד

  . ובהווה ולחזות מה צופן בחובו העתיד בעניין זה

 מחסה לבעל –" בית"אפשר לצפות במבנים המשמשים בעלי חיים או ליצור 

    .בגן" מתארח"חיים ש

  

 בורהכלי תח

כלי תחבורה הם כלל .  כלי תחבורה–דוגמא זו מתייחסת לקבוצת מוצרים להם תפקיד משותף 

מקור המונח .  האמצעים אותם יצר האדם במטרה להוביל בני אדם ומטענים ממקום למקום

   ).לחבר, חיבור(הינו בשורש חבר " תחבורה"

  

בחיי הגן . ומיומיכלי תחבורה הם מוצרים טכנולוגיים מגוונים  שהשימוש בהם  י

 חוויות תאלעהלמשל  , נוצרות הזדמנויות רבות שמאפשרות ליזום עיסוק בהם

מעבר ,  )'וכו, במטוס, באוניה,  נסיעה ברכבת(אישיות משימוש בכלי תחבורה 

  . כלים כבדים שמגיעים לסביבת הגן לאתר בנייה, דירה

   : אליהם ניתן להתייחס  בהקשר לכלי תחבורה מרכזייםרעיונות

  .  מענה לצרכים אנושיים של ניידותיםאמצעי תחבורה  מהוו −

ת בכל אח. האווירוהים , דרך היבשה: מענים שוניםניידות יכולים להיות בלצורך  −

 .    ביבשה ניתן לבחור ברכבת או במכונית,  למשל.כלי תחבורה מבחר קיים מהדרכים

  תפקידם  כלי תחבורה שונים במבנה  ובחומרים מהם הם עשויים בהתאם ל −

  . כדי להשתמש באמצעי תחבורה דרושים מקורות אנרגיה −

  להתפתחות  אמצעי התחבורה יש השפעות חיוביות ושליליות על החברה  −

  . והסביבה

  

התייחסות לרעיונות מרכזיים אלו ניתן לעשות באמצעות התבוננות בכלי 

ך ניתן לערו, כמו כן.  'באינטרנט וכו, בתמונות, בסביבה הפיסיתתחבורה 

: מקום בו נעים, אוטובוס/משאית: תפקיד(השוואות בין כלי התחבורה השונים 

פדלים , הנעת משוטים במים: מה מאפשר תנועה, באוויר ובים, ביבשה

ניתן ). ועוד, עיקרון הסילון במטוס, מנוע המסובב גלגלים במכונית, באופניים

, במטוס, באוניה,  נסיעה ברכבת(להעלות חוויות אישיות משימוש בכלי תחבורה 
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ניתן גם לערוך השוואות בין כלי תחבורה בעבר ובהווה ולחזות מה צופן ). 'וכו

  . בחובו העתיד בעניין זה

  

  )תכנון הסוכה ובנייתה (סוכהתיכון 

, בית בובות,  אפשר להתנסות בתכנון ובבניה של מחסה לבעל חיים" בתים"במסגרת העיסוק ב

  . לך בפוריםדגם של בית כנסת או ארמון מ, סוכה

   : תכנון  הסוכה ובנייתה מהווה דוגמה ספציפית לכך

בדרך כלל בשיתוף (עם התקרב חג הסוכות אפשר לבנות סוכה בחצר הגן עבור כלל הילדים 

  . סוכה קטנה לקבוצת ילדים או סוכה לבובות, )ההורים

  .ם לילדיתורלוונטיבניית סוכה מזמנת אפשרות לפתרון בעיה טכנולוגית משמעותית 

  : אפשר לדון עם הילדים בשאלות

  ?מה צריך להיות גודלה הסוכה ? מי ישתמש בה? לשם מה נבנית הסוכה −

  )קישוטים, מסמרים, פטישים, קרשים, בדים ישנים, סכך(? מה נצטרך כדי לבנות סוכה −

ם לבנות סוכה ולתכנן את בנייתה י שבו מעוניינבאזורלהתיישב , בשלב התכנון אפשר לגשת לחצר

את גבולות הסוכה או לתקוע עמוד , בחבל או בקרשים, פני הקרקע-אפשר לסמן על, למשל. ביחד

  . שיסמן את הגובה הרצוי

  .לצייר את הסוכה שתיבנה/ניתן לבקש מהילדים לשרטט

  : למשל, במהלך התכנון והבניה יתעוררו בעיות שידרשו פתרון

  ?  כמה מוטות נצטרך −

  ניתן לדון בחסרונות והיתרונות של שימוש ?לדפנות? באיזה חומרים נשתמש למוטות −

  .למשל בשימוש בעץ ביחס למתכות למוטות, בחומרים מסוימים על פני אחרים

  )   לחבר שני מקלות באמצעות מסמרים, למשל, ניתן(? כיצד ניתן ליצור קרש ארוך −

  ?מספיק רחבה שהשולחן ייכנס" דלת"כיצד ניצור  −

  ?איך מכינים סכך כך שלא ייפול −

  

למשל לפטיש , ך בניית הסוכה תיווצר הזדמנות להתייחסות גם לכלים שבהם יעשה שימושבמהל

אפשר לבחון את המבנה של המסמר והפטיש ולדון במאפייניהם ובהתאמתם לצורך שהם .  ומסמר

  . ממלאים

  

   עגלת בובות

כדי . במסגרת עיסוק בכלי תחבורה אפשר להתנסות בתכנון ובבניה של כלי תחבורה שונים

הפעילות תהיה משמעותית עבור הילדים אפשר לבנות כלי תחבורה שיענה לצורך ושאפשר יהיה ש

  .מכונית צעצוע או עגלת בובה, למשל מריצה, לעשות בו שימוש לאחר בנייתו

  :תכנון ובניה של עגלת בובה מהווה דוגמה ספציפית לכך

  

  . שוחח עליהלבחון אותה ול, )]של אחד האחים(אפשר להביא עגלת תינוקות לגן 

  .אפשר להביא תמונות של מגוון עגלות להשוות ביניהן לצורך הדיון

© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



 49

  :נושאים אפשריים לדיון

  ?את מי היא משמשת? למה משמשת העגלה �

  )דחיפת האדם(? מה מאפשר לה לנוע �

  ?מה היה קורה אם לא היו ממציאים את העגלה �

  

? )' כדמעצור ו, גלגלים(מהו תפקידם ? מהם חלקיה החיוניים של העגלה �

  ?מדוע? ממה הם עשויים

  ? גוף העגלה לא היה עשוי מחומר קשיח? לא היו גלגלים לעגלה: מה היה קורה אילו �

  .  דחיפת האדם? מה מאפשר לעגלה לנוע �

איזה חלקים נוספים יש לעגלה שעונים לצרכים נוספים של המשתמשים  �

  ).  'מוביילים וכד, צלון(בה 

  

 אפשר . להיעזר בשרטוטים בעת התכנוןהילדים לעודד את אפשר . עגלת בובותלתכנן ולבנות 

  ".   כיס למוצץ"כמו , לעודד את הילדים להציע רעיונות לשיפור המוצר ושכלולו
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