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מדידה והערכה:
 כמה זמן אני בנייד?

שני שיעורים 
של 45 דקות

+משימה בינהם

המטרה
שיקוף מצב ויצירת דיון מבוסס על עובדות.

דרך העבודה
אפליקציות למדידת שימוש בזמן מסך.

הפעלה
ועליהן כל תלמיד כותב כמה זמן הוא מבלה בנייד לאורך היום. המורה  1. מחלקים כרטיסיות 

אוספת את הפתקיות.
2. מידע: מה קורה כשאנחנו מבלים זמן ארוך מדי בנייד: לצפייה   

3. מורידים אפליקציה של מדידת זמן מסך, כמו למשל: 
 https://www.screentimelabs.com   |    http://www.getsiempo.com    

4. דיון בשאלות: מה לדעתכם יקרה השבוע? האם חשוב למדוד את זמן המסך? 
    אחרי שבוע נרצה לבדוק את "תוצאות הניסוי". תלמידים יספרו על התוצאות שלהם, והכיתה   

    תיצור סיכום של הנתונים הכיתתיים. 

לדיון: ממה נובע הקושי להפחית שימוש? מה יכול לעזור לכם?  
ובו תלמידים נדרשו  וושינגטון  הציעו לתלמידים לצפות בסרטון המתאר ניסוי שנעשה במדינת 
התלמידים  בסרטון,  הלימודים.  יום  בתחילת  הרמטית  סגור  נרתיק  לתוך  הניידים  את  להכניס 

מתארים את ההשפעה הטובה של המהלך על חייהם. 
צפו בסרטון ואפשרו דיון על המהלך ועל ההבנות הנובעות ממנו. לצפייה   
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https://www.youtube.com/watch?v=GbvZqv6-ynQ
https://www.youtube.com/watch?v=nxEORlrRNjo


כללים בבית לשימוש במסך 

שני שיעורים 
של 45 דקות

+משימה בינהם

המטרה
מחשבה על כללים שהילדים "יביאו הביתה" לשימוש במרחב המשפחתי.

דרך העבודה
יצירת קבוצות דיון שימציאו רעיונות + עריכת ניסוי ביתי.

הפעלה
שיתוף בכיתה: האם יש בבית שלי כללים שקשורים לזמן ולשימוש במסך?   .1

             מהם הכללים? אילו כללים קל לך ליישם ואילו קשה?
אפשר להכין רשימה של הכללים הביתיים. לתת לכל תלמיד חמש מדבקות, שאותן הוא   .2

             יכול להדביק (כנקודות) על הכללים שנראים לו טובים. ניתן להדביק את כל חמש 
             הנקודות על כלל אחד, או לחלק בין כללים שונים. 

אחר כך לספור את הנקודות שקיבלו הכללים המועדפים על ידי כל הכיתה.   .3
חלוקת הכיתה לקבוצות: כל קבוצה לוקחת על עצמה כלל אחד לשימוש ביתי, חושבת   .4

             עליו ומכינה דף המכיל את הנקודות הבאות: 
             #  מהו הכלל?

             #  איך נפעל כך שהוא יעבוד אצלנו בבית?
              #  מה יעזור לכל בני הבית להתחבר? 

5.         כל הקבוצות משתפות, וכל אחד מהילדים בוחר כלל אחד להביא הביתה. 
6.         בשיעור הבא ניתן לדון במה שקרה בבית. 

אפשר ורצוי לצרף לשיעור את קופסת #מחוץ-למסך מתוך "מוצרי היסודי" בתיקייה זו. 
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