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 כפל    ערכות    חינוכיות

 חדרי בריחהסילבוס חוג 

 ג'-כיתות ב' 

 2019ספטמבר  מתנסים

 
 רציונל

 יקה בספורט, חוקי פיזיקה בחלל זעידוד לימוד חומר תאורטי כמו מתמטיקה בטבע, פי

 , במתכונת חדר בריחה.תוך משחק בדרך מהנה ומאתגרת

בחדרי הבריחה יש פוטנציאל משמעותי להפוך את הלמידה לרבת עוצמה, תקשורת, 

 שיתוף פעולה, חשיבה ביקורתית ויצירתית. 

 מטרות

פיתוח חשיבה לוגית וחשיבה מחוץ לקופסה, תוך כדי עבודת צוות משותפת בחדר 

 הבריחה. 

 טיפוח כל המיומנויות כמו תקשורת ושיתוף פעולה וחשיבה ביקורתית ויצירתית. 

פיתרון של חידות במסגרת עבודת צוות מאפשרת קשר בין מרכיבים שונים בחדר 

 ומאתגרת חשיבה.

 י דעות.הגעה לפשרה גם כשיש חילוק

 :חומרים לחוג

 ת בגדלים שונים ותיב 5 •

 ספרות 4-ו 3מנעולי קוד  •

 מנעולי מפתח שונים 5 •

 פנס אולטרה סגול, פאזלים, מגנטים, דגל שחמט, בדים בצבעים, •

 שקפים, ספרים, טושים צבעוניים, כלי כתיבה, דפי עבודה.

 

 ילדים בחוג. 20שיעורים. עד  34החוג בן 

 המפגשים לפי רמת התלמידיםיתכנו שינויים בסדר  •
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 תוכן מפגש מפגשים תוכן מפגש מפגשים

פרחי חמנייה, קונכיות,  סידרת פיבונאצ'י: 1-2
 חלזונות, גלקסיות.

 למצוא את הזהב של פיבונאצ'י משימה:

מכוניות מרוץ  -פיסיקה בספורט 15-16
דרך נכונה להיכנס לסיבוב  -ואופנועים

החלקה בכביש ולישורת ארוכה ומניעת 
 רטוב

בדגל השחמט של קו הסיום  משימה:
 יש למצוא אותן. -נעלמו משבצות

 :צורות מיוחדות של מבנים 3-4
פירמידות במצרים, סין ומקסיקו, אבן 

 הראשה בגשרים
 למצוא את אוצר הפרעונים משימה:

הכנות וניסויים על  -חוקי הפיזיקה בחלל 17-18
כדור הארץ במדבריות של עומן, צ'ילה 

ואנטארקטיקה המזכירים את פני 
 לקראת הנסיעה לשם. -המאדים
 לעמוד במבחני האסטרונאוטים. משימה:

 -תחנת החלל הבינלאומית 19-20 איך עובדים חוקי הפיזיקה כללי:  5-6
מבצעים מחקרים וניסויים  םאסטרונאוטי
 פיזיקאליים

יש תקלה בתחנת  -מצב חירום משימה:
 יש לתקן במהירות -החלל

 

 להתגבר על חוקי הפיזיקה -המסע לירח 21-22 חוקי הפיזיקה בספורט 7-8
למצוא תחליף לרכיב שהתקלקל  משימה:

 בחללית ולהמשיך למאדים.

כוח מסה וזויות בקפיצות  -פיסיקה בספורט 9-10
 לרוחב ולגובה

 לחבר את רף הקפיצה שהתפרק משימה:

מה צריך לדעת  -ברוכים הבאים למאדים 23-24
 אסטרונאוט ראשון על המאדים?

כיצד יתגבר על החוקים הפיזיקאליים 
 שמכיר?

 

 בעיטת בננה, סיבוב הכדור -כדורגל 11-12
 קליעה עם קרש -כדורסל
חייבים להחזיר את כדורגל הזהב,  משימה:

 בעל כוחות על, לפני המשחק.

 הילדים בונים חדר בריחה 25-32

זריקת כידון, כדור ברזל  -פיסיקה בספורט 13-14
זריקה בצורה המתאימה  כח, זויות -ודיסקוס

 לחפצים הנזרקים

 חדרי בריחה –מפגש סיום  33-34
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