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 רותי שטנגר הפעילות פותחה על ידי

  במעבדה בטיחות: ונזהרים לומדים
 

 מטרות הפעילות
 . במעבדה הבטיחות נושא את לעורר ·
 .במציאות שקרו למקרים התייחסות ידי על הבטיחות בנושא עניין לעורר ·
 . יצירתיות לעודד ·
 .ובניסוחם זהירות בכללי הצורך את להבין ·

 

 כנית הלימודיםומושגים מת
 שרפה תגובות, במעבדה זהירות

 מיומנויות

 מידע חיפוש, פעולה שיתוף, ידע יישום, ידע הבניית, יצירתיות, פרזנטציה

 

 מה עושים?

 
 ביצוע בעת התרחשומהן  רבות כי התברר, צות הבריתבאר ספרבבתי  במעבדות שרפות שסקר 1במאמר ·

 :כוהל לשריפת הקשורים, הבאים הניסויים

· https://bit.ly/2RrkaFW ממלחים צבעונית יהיחנוכ.  
· https://bit.ly/1OssON1 הקדושים כל לליל הקשת בצבעי אש . 
· https://bit.ly/2RtvIZl וושש בקבוק. 
· https://bit.ly/2F1Y3A8 כוהל תותח . 

 
  .OH5H2C, אתנול הכוהל לשריפת מאוזן ניסוח רשמו ·

 
תאונות ל גרמו אלה יםישניסולכך  הסיבות מהן ביניכם ודונו, המורה הוראות פי על, לקבוצות התחלקו ·

 את סכמו, ובאינטרנט רלוונטי מידע גם חפשו. בעתיד כאלה תאונות למנוע אפשר כיצדחשבו  .כך כלרבות 
 .המידע

·  
 כללי עם כרזה ליצירת, מתאימות בתמונות וכן באינטרנט שמצאתם נוסף במידע, במסקנותיכם השתמשו ·

התאימו . שאספתם המידע כל את כתוב בכרזהלאין צורך . במעבדה ניסויים לביצוע המתאימים זהירות
 .הדפסתה לאחר במעבדה לתלייה הכרזהאת 

 

                                                             
1  Samuella B. Sigmann, 2018. "Playing with Fire: Chemical Safety Expertise Required", J. Chem. Educ., 95(10), 1736−1746. 

https://bit.ly/2RrkaFW
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. אחר חינמי באתר או https://www.canva.com החינמי באתר, לדוגמה, להיעזר תוכלולשם העיצוב  ·
, התבניות אחת בעזרת הכרזה את לעצב רק לא מאפשר שבחרתם החינמי שהאתר היטב בדקו
 !שלכם למחשב המוכנה התמונה את להוריד גם אלא

 
. Create a design על ללחוץ מכן ולאחר, לאתר להירשם יש canva של באתר להשתמש תחליטו אם ·

 Find-ב בחרו משמאל בסרגל(. אחרות אפשרויות גם לנסות אפשר) Infographic-ל גללו שנפתח בתפריט
templates .לכם המתאימה בתבנית בחרו ובו חדש תפריט נפתח . 

 
 לכם הרצוי את להקליד אפשר טקסט תיבת בכל. שלכם התכנים בעזרת שבחרתם התבנית את עצבו ·

שימו לב ) ELEMENTS-ב שנמצא האוסף מתוך בתמונות להשתמש אפשר. נוספות טקסט תיבות ולשכפל
 למחוק אפשר. בתבנית לכם הרצוי במקום ולהציבן לאתר תמונות להעלות או( חינמיות חלקן רקש

 להעתיק אפשר, כן כמו. עצמו הטקסט ושל הטקסט תיבות של צבעים לשנות וכן, המיותר את מהתבנית
 .שבחרתם בתבנית ולהדביקם כלשהי מתבנית חלקים

 

 

 
 canva מהאתר מסך תמונת על נכתבו ההערות

 .שלכם למחשב הגמורה העבודה את הורידו ·
 פי על ,הכיתה בפני עבודתכם את להקרין שתוכלו כדי לכיתה הקובץ את הביאו או העבודה את הדפיסו ·

 .המורה הוראות
 .לעבודה הציון את תקבלו שלפיהם הקריטריונים מפורטים שבו המצורף במחוון היעזרו העבודה במהלך ·

 

https://www.canva.com/
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  :למחוון הצעה

 
 ניקוד בפועל ניקוד מרבי

     כני הכרזה והצגתהות

 10 ומושך מעניין באופן הנושא את מציגה הכותרת           
 

  10  מידע ומוסיפה רלוונטית הכותרת-תת           
  10 הנדרש המידע כל את מציגה הכרזה           
  10 ומדויקים נכונים הזהירות כללי           
  10 נכונה מדעית בשפה שימוש           
  10 לנושא רלוונטיות בכרזה המשולבות התמונות           
  10 ומעניינת קולחת בצורה בכיתה הכרזה הצגת           

  ממדים נוספים
 

  10 ומעניינת אסתטית בצורה מעוצבת הכרזה           
  10 תקינה בעברית שימוש           
  10 המורה ידי על שנקבע כפי, בזמן נשלחה הכרזה           
  100 סה"כ 

 

 


