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  אוטובוס הקסמים
    

 
    למורהדף 

  

  
  
   תיאור המשימה  .א

התלמידים . המשימה עוסקת במסע באוטובוס זעיר בתוך מערכת הנשימה  
בזיהוי מקומות במערכת הנשימה שיבקרו , מתבקשים לעזור בתכנון מסלול המסע

הוא חלק השני של המשימה ה.  בזמן המסעהמתרחשיםיאור תהליכים ובת, בהם
, עישוןהעמדות בנושא הבודק התלמידים מתבקשים לחבר שאלון ובו , אופציונלי

  .ההעברהתוצאות ולהסיק מסקנות מ,  בקרב נשאליםלהעביר אותו
  
  
    נבדקותהמיומנויות ה  .ב

  ידע בתרשיםמרגון א 
  התאמה בין מידע מילולי לבין מידע באיור 
 הסקת מסקנות 
  הבנה 
  יישום ידע 
 מידעזיהוי  
 השערה 
 קבלת החלטות 
 ידע 
  סינתזה 
 פיתוח שאלון 
  יכולת דיון בקבוצה 

      
     
    נושאים בסילבוס שהמשימה מקושרת אליהם  .ג

    : בריאותו ואיכות חייו, התנהגותו,  האדם–נושא מרכזי   
  )6.2(מבנים ומערכות בגוף האדם    
  )6.5(נשימה    
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    סוג הפריטים במשימה  .ד
  סרטוטים, תרשים זרימה, שאלות פתוחות וסגורות  

  
  
    שכבת הגיל  .ה

   ה-ג ותתיכ  
  
  
    אופי העבודה הנדרשת  .ו

  עבודה יחידנית  
  
  
    משך המשימה  .ז

  יעוריםש 1½ – 1 :'חלק א  
   שיעורים2-1 ):יון בכיתה וגיבוש שאלוןד + 18שאלה ( 'חלק ב  
   על פי החלטת המורה–פרק זמן לראיונות   
   שיעור אחד–טבלה בכיתה בדיווח תוצאות וסיכומן   
   כרבע שעה בשיעור שלאחר מכן– 19שאלה   

  
  
    פעילות עיקרית  .ח

, חיבור שאלון, מילוי תרשים זרימה, ציוריםעל גבי סרטוט , מתן תשובות לשאלות  
  איוןיר

  
  
    חומרי עזר  .ט

  צבע אדום, צבע כחול, מחק, עיפרון  
  
  
    תוצר סופי מצופה  .י

  תשובות לשאלות  
  
  

ולכן מומלצת כשאלת , שאלה קשההיא ") סמיילי"המסומנת ב (3אלה ש : הערה
אם להכין את התלמידים לקראתה , על פי שיקול דעתו, המורה יקבע.  רשות  
  .או לתת אותה בתור אתגר חשיבתי  
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    העברההאופן   .יא

     :'חלק א  
  .ידואליוובאופן אינדי, התלמידים עונים על המשימה  

,  על המשימהו בושעבדכל שיעור המורה יאסוף מהתלמידים את המחברות בסיום 
  . ויחלק להם אותן בתחילת השיעור הבא

    
     :'חלק ב  
מכן  לאחר. להיכלל בשאלון, לדעתו,  שאלות הראויותיכתובכל תלמיד : ןשיעור ראשו  

, שכתב כל תלמיד את השאלות גבמהלכו יציו, ייערך דיון בכיתה בהנחיית המורה
 18 בתשובון של שאלה .ויגובש שאלון אחד על בסיס השאלות שהציעו התלמידים

  השאלון הסופי יכלול  .מומלץ לכוון לפיהן את הדיוןו, נכתבו כמה דוגמאות
לערוך את השאלון כך יש  . מעשנים- שאלות ללא3,  שאלות למעשנים3 – שאלות 6  

המורה . מעשנים- מופנית רק למעשנים או רק ללאכלשהישיהיה ברור אם שאלה 
     .בל חמישה עותקים לצורך העברהוכל תלמיד יק, את השאלוןישכפל 

, ישאל אותם את השאלות שבשאלון -   אנשיםראיין חמישהתלמיד י  כל: בבית  
  המורה ינחה את התלמידים לשאול כל .וירשום את תשובותיהם בעותקים שקיבל

 לכך לשאול אותו את שלוש םובהתא, מרואיין בתחילת השאלון אם הוא מעשן או לא
     .בשאלוןלו השאלות המתאימות 

והמורה ירכז את , ימסרו למורה את השאלונים המלאים התלמידים :שיעור שני  
      . ישכפל את הטבלה  המורה אחרי השיעור.הנתונים בטבלה

המסקנות  3וירשום את ,  של טבלת התוצאות כל תלמיד יקבל עותק:שיעור שלישי  
  .מסיק מן הטבלה הבולטות שהוא

  
ניסוח ברור (מוד ניסוח נאות של שאלות לשאלונים מומלץ להקדיש זמן ללי  :הערה

שאלות , התאמת השאלות לנושא השאלון, משמעי של שאלות-וחד  
   .) וכדומה,)למשל, לא הבעת דעה(משמעית - הן קצרה וחדילעשהתשובה   
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  שאלות מולטבלת מיומנויות 
  

 שאלות מיומנויות

 4, 3, 1 הבנה

 2 המבוססת על ידע קודםקבלת החלטה 

 11, 5 מה בין מידע מילולי לבין מידע באיורהתא

  13-11, 7-5  ידע

 6 ארגון מידע בתרשים

 10-7 זיהוי מידע רלוונטי

 18-15, 10-8 יישום ידע 

 14 השערה

, ניסוח שאלות רלוונטיות ופיתוח שאלון: סינתזה
  )ודיון בכיתה (19  יכולת דיון בקבוצה, קבלת החלטות

  20  הסקת מסקנות והכללה
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  אוטובוס הקסמים
    

 
  תשובון 
    

  
  

  המסע באוטובוס הקסמים: 'חלק א
  

המסוגל להתכווץ לגודל זעיר ,  יש אוטובוס קסמים1תארו לעצמכם שלמורה של כיתה ד
באמצעות האוטובוס תלמידי הכיתה יכולים להיכנס אל תוך גוף ). כלומר קטן מאוד(

סיום נושא מערכת הנשימה שנלמד לכבוד !  וללמוד על איברי הגוף מבפנים, האדם
  .בכיתה הציעה המורה לתלמידים לערוך סיור במערכת הנשימה של אדם מבוגר

  
  .בשלב הראשון ביקשה המורה שהתלמידים יתכננו את מסלול הנסיעה שלהם

  .חמים ונקי, נקודת הכניסה לגוף צריכה להיות מהמקום שבו האוויר הופך לח
  

ואילו יובל , רותי טענה שצריך להתחיל מהפה? המסעהיכן יתחילו התלמידים את    .1
היעזרו (ַמלאו את הטבלה הבאה , כדי להגיע להחלטה. אמר שצריך להתחיל מהאף

  ):בדוגמה שבטבלה
  

   
  תפקיד

איזה איבר ממלא 
   ?תפקיד זה

 :הקיפו בעיגול

   מבנהכיצד מותאם
 ?ודופק האיבר לִת

  
 :דוגמה

  
העשרת האוויר 

  בלחות

    
חלל האף מלא בנוזל  פה   אף         

  המעשיר את האוויר בלחות

 .א

  
  סינון האוויר

  
 פה           אף          

ריסים , באף יש שערות
 המונעים ,ורירית דביקה

מחלקיקים קטנים 
 להיכנס למערכת הנשימה

 .ב

  
  חימום האוויר

    
 פה  אף           

 בחללי האף יש כלי דם
המחממים את , רבים

 פנימההאוויר בדרכו 
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☺ 

וִעזרו לילדים להחליט מהיכן להתחיל את , התבוננו בתשובות שמילאתם בטבלה   .2
  .המסע במערכת הנשימה

                    
  מהפה   /  מהאף               :קיפו בעיגול את התשובה הנכונהַה  
    

  
  
  ? לחיהיהמדוע חשוב שהאוויר המגיע לריאות   .3
 

   .הת נאדיות הריאאוויר יבש עלול לייבש א  
 .ויר יבש גורם נזק לריאותו א–או   
     
  

  ?מדוע חשוב שהאוויר המגיע לריאות יהיה נקי  .4
 

 . חומרים מזהמים המגיעים לריאות פוגעים בתפקודן  
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ולאחר מכן ִצבעו בצבע אדום את , איור שב לפי הִחיציםשלימו את שמות האיבריםַה .5

  .היעזרו במחסן המילים שמתחת לתמונה.  שאיפהמסלולו של האוויר בתהליך ה
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .)גרון( לוע, ריאות, מפונותִס, אף, קנה הנשימה  :  מחסן מילים
  

  
  

 קנה הנשימה

 ריאות

 ִסמפונות

 לוע

 אף
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היעזרו . דרו לפי הסדר את המסלול שבו יעברו התלמידים בתהליך השאיפהַס     .6
  .במחסן המילים  
  

  התחלה    
  
  
  
       

 
            

        
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  סוף    

  
, תאי הגוף, )גרון( לוע, נאדיות הריאה, מפונותִס, אף, קנה הנשימה :  מחסן מילים

  .מחזור הדם
 

  

 קנה
 הנשימה

 

 ִסמפונות
 

 נאדיות
 הריאה

 

 מחזור
 הדם

 

 תאי
 הגוף

 לוע
 

 אף
 



 

  - 217 -  אוטובוס הקסמים

12
אך ,  נכללים במסלול שיעברו התלמידיםשאינם איברים שנימנו ברשימה שלפניכם ַס   .7

  :הם משתתפים בתהליך הנשימה
  

  צלעות  .א  

  עור  .ב  

  ושט  .ג  

  סרעפת  .ד  

  כליות  .ה  

  כבד  .ו  

  
  

המורה לחצה על כפתור מיוחד והאוטובוס התכווץ .  התלמידים נכנסו לאוטובוס
  !הנה מתחיל המסע המופלא במערכת הנשימה.  מאוד

  
תבו ליד כל תיאור את שם ִּכ.  במסעעברו בהם התלמידיםיוסי תיאר את המקומות ש  

  :שהתיאור מתייחס אליוהאיבר 
  
  
8.  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
 
9.  
  
  
  
  
  
  

     
 עכשיו אנחנו –עברנו את האף "

  . וגמישבתוך צינור ארוך 
  והאוטובוס קופץ, הדרך משובשת

מסביבנו יש גם ריסים . ללא הרף
  . וריר

  נאלצנו להפעיל את המגבים כדי
  ."לסלק את הריר מהחלונות

 

והגענו לצינור צר , המשכנו לנוע"
.  הצינור התפצל לשניים. יותר

 ."נכנסנו לאחת מההתפצלויות
 

   
  
  
   קנה :ם האיברש

  הנשימה    
 

   
  ִסמפונות  :שם האיבר
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10.  
  
  
  
  
  
  

במהלך המסע צפו התלמידים בתהליך של חילוף גזים בין נאדיות הריאה לבין 
  .מערכת הדם

  
  .ת הריאהו של נאדיים מוגדליםיוראלפניכם   .11
 

 .כלי דם, נאדית:  את המילים'א יוראו במקומות המתאימים בכתב  .א
 

החמצן את כיוון מעבר  החץ המסמן  אתאדום בצבע 'ב יורא בבעוִצ  .ב
כיוון החץ המסמן את  את כחולבצבע בעו  ִצ.)בתהליך חילוף הגזים(  
 ).בתהליך חילוף הגזים(חמצני -הפחמן הדושל מעבר ה  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  'יור בא  'יור אא  
  
  
  

שנעשו , עברנו כמה התפצלויות"
פתאום נכנסנו .  צרות יותר ויותר

לפחות עכשיו . לתוך חלל מלא אוויר
  !"םיש טיפה יותר מקו

 

     
נאדיות   :שם האיבר

  הריאה    

 נאדית

 חמצני-פחמן דו
 

 חמצן
 אדום

 כחול
כלי דם
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י גיע לתאיחמצן ש חשובמדוע : "שאלה אסנת, לאחר שצפו בתהליך חילוף הגזים  .12

  "?הגוף
  ". בתאי הגוףמרכזיהחמצן משתתף בתהליך : "יוסי ענה  

  ? לאיזה תהליך התכוון יוסי  
 

  לתהליך הפקת האנרגיה  
  לתהליך הנשימה התאית- או  
      

  
 

  . ַהקיפו בעיגול את התשובה הנכונה? חמצני שאנו נושפים- היכן נוצר הפחמן הדו  .13
  

  בתאי הגוף  .1

 נוזל הדםב  .2

 מזוןב  .3

 אווירב  .4
  
  
  

על דפנות הנאדיות :  ראו התלמידים תופעה מוזרה,אותירה בתוךכשהאוטובוס עבר   .14
תבו שני גורמים שיכלו ליצור את השכבה ִּכ. הייתה שכבה שחורה הדומה לזפת

 :זאתה
    
 וירוחשיפה לרמה גבוהה של זיהום א, עישון פסיבי, עישון  

  
  
  

    . הגיע הזמן לסיים את הסיור
  

  .הציעה לחכות לנשיפה כדי לצאתהמורה 
  
  

  ? הנשיפה לאוטובוס לצאת ממערכת הנשימה)תעזור( כיצד תסייע  .15
  

תו את יוצא מהריאות בזמן הנשיפה יסחף ִאהויר וזרם הא  
 .וכך יקל עליו לצאת מהגוף, האוטובוס
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 )תעזור( מנו ליד כל אחת מהן אם היא תסייעַס.  לפניכם שלוש פעולות של הגוף
  .מקווַנ, או תפריע לו לעשות זאת, וס לצאת ממערכת הנשימהלאוטוב

  
  :קיפו בעיגולַה             

  
  

  פריעת  /  סייעת  שאיפה  .16
  

ואילו האוטובוס צריך להתקדם , בשאיפה האוויר נכנס לגוף  :מקוַנ  
         .  בכיוון המנוגד לכך  

 
  
  

  יפריע  /  יסייע  עיטוש  .17
  

טובוס יכול ווהא, א החוצהיר שיוצובעיטוש נוצר זרם או :מקוַנ  
         . תולצאת ִא  

 
      

  יפריע  /  יסייע  שיעול  .18
  

והאוטובוס יכול , בשיעול נוצר זרם אוויר שיוצא החוצה  :מקוַנ  
 .תולצאת ִא  

 
  
ותמשיכו  ,ה בחזרהתובשיעור הבא תקבלו א . חוברתסרו למורה את הִמ

. המשימהאת
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          עישון פסיבי: 'חלק ב

  
כאשר אדם שאינו . אנו שואפים חלק מעשן הסיגריה שלו, א לידנו מעשןכאשר אדם שנמצ

  עישון , כלומר( עישון פסיביהתופעה נקראת , מעשן שואף עשן של מעשנים בסביבתו
. בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות לנזקים שהעישון גורם לבריאות). לא פעיל

ם נמצא שגם עישון פסיבי גורם נזק במחקרים שוני: אבל הנזקים נגרמים לא רק למעשנים
נמצא שעישון פסיבי מגביר את הסיכון לחלות בסרטן הריאות ובמחלות , למשל. לבריאות

   ). כמו קוצר נשימה והחמרה של מחלת האסתמה(וגורם לבעיות בדרכי הנשימה , לב
    .הבעיות האלה מחמירות, שהחשיפה לעשן גדלה כמו כן נמצא שככל
  . וגם לנזקים שבעישון הפסיבי,  מודעים לנזקים שבעישוןחשוב שאנשים יהיו

  
. ומה הם עושים כדי להפחיתם, עליכם להכין שאלון שיבדוק אם הם מודעים לנזקים אלו

    צריך להיות הבדל בין שאלות המופנות למעשנים לבין שאלות המופנות : שימו לב
  . מעשנים–ללא

  . מעשנים- ם שאלות המופנות ללאוג, בשאלון יהיו גם שאלות המופנות למעשנים
  
  

  :לשאול בשאלון כזה, לדעתכם,  שאלות שצריך4ִּכתבו   .19
  

עישון הישון והע שגורמים לנזקיםהשאלות צריכות להתייחס   
האם הוא  ולקיום הנזקיםכלל האם המרואיין מודע (פסיבי ה

 ניסיון להפסיק( העישון להרגל, )יודע מהם הנזקים הספציפיים
 למה אתה –למשל (בין הנזק להרגל ש ולקשר ,)לא /  כן–

 –אם אינך מעשן ו ?ממשיך לעשן אף על פי שאתה מודע לנזק
 האם אתה מבקש מאנשים בסביבתך ?האם העישון מפריע לך

 ).?שלא יעשנו
 מעשנים או  (לנשאלים ניסוח השאלה צריך להתאים   
     .)מעשנים- לא  

   
  
  

 שש שאלון אחד בן יחד ותבנו, כעת תדונו בכיתה בשאלות שכתבתם
המורה ישכפל את . שאלות על סמך השאלות שיציעו התלמידים בדיון

עליכם לראיין חמישה .  ויחלק לכל תלמיד חמישה עותקיםהזההשאלון 
ולרשום את , כלומר לשאול אותם את השאלות שבשאלון, אנשים

  . תשובותיהם
 . המלאיםשאלוניםסרו למורה את הִמ
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  . המסכמת את תוצאות הראיונות שערכו כל ילדי הכיתהקיבלתם מהמורה טבלה
  

  : שאפשר להסיק מהטבלהעיקריות מסקנות 3ִּכתבו   .20
  

 . מסקנות עיקריות נכונותשלוש  
 .ולא העתיקו תוצאות, יש לשים לב שכתבו מסקנות  
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         אוטובוס הקסמים
  מחוון 

  

שאלה   ציון
  משקל  מיומנות  'מס

5  4  3  2  1  0  

ן נכון עם סימ  סימן והסביר נכון x1  הבנה א1
 הסבר חלקי

ן בלי סימ
  ,הסבר
או עם 

 הסבר שגוי

או , לא ענה  
  לושגה בכ

ן נכון עם סימ  סימן והסביר נכון x1  הבנה ב1
 הסבר חלקי

ן בלי סימ
  ,הסבר
או עם 

 הסבר שגוי

או , לא ענה  
  לושגה בכ

2 
 קבלת החלטה
המבוססת על 

  ידע קודם
x1   סימן נכון  

או , לא ענה      
  בכולשגה 

תשובה חלקית    ענה נכון  x1  הבנה  3
או , לא ענה     או עמומה

  בכולשגה 

תשובה חלקית    ענה נכון  x1  הבנה  4
או , לא ענה      או עמומה

   בכולשגה

5* 

ה בין תאמה
מידע מילולי 

לבין מידע 
  ידע, באיור

x1  

השלים את שמות 
האיברים כל 

במקומות הנכונים 
 וסימן נכון את

 המסלול

 4 השלים
איברים בצורה 

 וסימן נכונה
נכון את 
 המסלול

 3השלים 
איברים בצורה 

 וסימן נכון נכונה
 את המסלול

שני השלים 
איברים 
בצורה 
 נכונה

וסימן נכון 
את 

 המסלול

השלים 
איבר אחד 

בצורה 
 נכונה

וסימן נכון 
את 

  המסלול

או , לא ענה
  לושגה בכ

ארגון  , ידע 6
  x1 ידע בתרשיםמ

   את סידר
  כל האיברים
 בסדר הנכון

 6-5כתב 
איברים 

 במקום הנכון
 איברים 4כתב 

  במקום הנכון
 3-2כתב 

איברים 
במקום 
  הנכון

או , לא ענה
  לושגה בכ

זיהוי , ידע 7
סימן שני איברים   x1  מידע רלוונטי

סימן איבר אחד   נכונים
או , לא ענה    נכון

  לושגה בכ

8 
  מידעזיהוי

יישום , רלוונטי
  ידע

x1   זיהה נכון את
או , לא ענה      האיבר

  לושגה בכ

9 
מידע זיהוי 

יישום , רלוונטי
  ידע

x1   זיהה נכון את
או , לא ענה      האיבר

  שגה בכול
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  ציון

  משקל  מיומנות
5  4  3  2  1  0  

10 
  מידעזיהוי

יישום , רלוונטי
  ידע

x1   זיהה נכון את
   האיבר

ב ריאות כת
במקום 
 נאדיות

או , נהלא ע  
  שגה בכול

 א11

התאמה , ידע
בין מידע 

מילולי לבין 
  מידע באיור

x1  סימן את שניהם
 או ,לא ענה    סימן אחד נכון  נכון

  שגה בכול

 ב11

התאמה , ידע
בין מידע 

מילולי לבין 
  מידע באיור

x1  סימן את שניהם
 או ,לא ענה    סימן אחד נכון  נכון

  שגה בכול

 חלקית תשובה  ענה נכון x1  ידע 12
 או ,לא ענה    או עמומה

  שגה בכול

 או ,לא ענה      ענה נכון x1  ידע  13
  שגה בכול

 גורמים שניכתב  x1  השערה 14
כתב גורם אחד   נכונים

 או ,לא ענה    נכון
  שגה בכול

ראשית   תשובה עמומה  ענה נכון x1   יישום ידע 15
  תשובה

 או ,לא ענה
  שגה בכול

טעה בסימון   נימק נכוןסימן ו x1   יישום ידע 16
  ונימק נכון

סימן נכון 
וטעה 
או , בנימוק
  לא נימק

 או ,לא ענה
  שגה בכול

טעה בסימון   סימן ונימק נכון x1   יישום ידע 17
  ונימק נכון

סימן נכון 
וטעה 
או , בנימוק
  לא נימק

 או ,לא ענה
  שגה בכול

טעה בסימון   סימן ונימק נכון x1  יישום ידע  18
  ונימק נכון

סימן נכון 
וטעה 
או , בנימוק
  לא נימק

 או ,לא ענה
  שגה בכול

19  
 

ניסוח : סינתזה
שאלות 

רלוונטיות 
, ופיתוח שאלון

קבלת 
יכולת , החלטה

   דיון בקבוצה

x3  

 ארבע כתב
שאלות 

המתאימות 
 להיכלל בשאלון

כתב שלוש 
שאלות 

מתאימות ה
להיכלל 
 בשאלון

כתב שתי 
שאלות 

המתאימות 
 להיכלל בשאלון

כתב 
שאלה 
אחת 

המתאימה 
להיכלל 
 בשאלון

 או ,לא ענה  
  לושגה בכ

20 
הסקת 
, מסקנות
  הכללה

x3  כתב שלוש
שתי כתב    מסקנות נכונות

 מסקנות נכונות

כתב 
מסקנה 

 נכונה אחת
 או ,לא ענה  

 לושגה בכ

  
  .מאבד נקודה, מי שלא סימן את המסלול או טעה בסימון  *
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  עמוד ריק
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