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 אילנה שיינין הפעילות פותחה על ידי

 קובץ למורה

  המחזורית הטבלה: ומבינים משחקים

 שכבת גיל
 'ח כיתה מומלץ לתלמידי – ביניים חטיבת

 תקציר הפעילות
ארבעה עד שישה  של לקבוצות יתחלקו בהם צפייה ולאחר, ולסרטונים לכתבות קישורים יקבלו התלמידים זו בפעילות

 ראויי כיצד לתאר תתבקש שתצליח קבוצה. סדר מסויםאותם לפי  לסדר תתבקשתקבל קלפים ו קבוצה כל. תלמידים

 .המחזורית לטבלה המשחק קלפי בין השוואה תתבצע לסיכום. החסרים הקלפים

 מטרות הפעילות
 .היסודות בטבלת ובטורים במחזורים מסודרים שהיסודות להבין ·

 .אלקליות ומתכות הלוגנים, אצילים גזים: הבאות הכימיות המשפחות של המאפיינים את להכיר ·

 כנית הלימודיםומושגים מת
 מתכות, הלוגנים, שורות, טורים, אטומי מספר, אטומי משקל, מחזורית טבלה, חיזוי, תצפיות, מדעית תיאוריה
 יינון אנרגיית, אצילים גזים, אלקליות

 מיומנויות

 פעולה שיתוף, ידע הבניית, יצירתיות

 אופי הלמידה
 צוותים

 סוג הפעילות
 במשחק והתנסות ובסרטון בכתבה צפייה
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 נים ולכתבותקישור לסרטו

 : הבאיםאו הכתבות כל אחד מהסרטונים 

   https://youtu.be/fPnwBITSmgU: הגאוניות שמאחורי הטבלה המחזורית"” ·

  https://goo.gl/w72RAk: ”הגאוניות שמאחורי הטבלה המחזורית“ – התוכן של מכון דוידסוןכתבה באתר  ·

  https://goo.gl/Zpbhyx :”להבין את הטבלה המחזורית“ – כתבה באתר התוכן של מכון דוידסון ·

 הפעילותהכנות לקראת 

  .הקלפים של הסטים כמספר הקבוצות מספר. קבוצות כמהל הכיתה את לחלק יש ·

 . קלפים של סטים כמה להדפיס יש ·

 : קלפים סט הכנת

 .המופיעים בהמשך הקלפים את בצבע מדפיסים ·

 .לחוד קלף כל גוזרים ·

 אחד. קלפים סט מקבלת תלמידים קבוצת כל ·

 . בכיתה התלמידים קבוצות כמספר, קלפים של סטיםכמה  מכינים ·

 .הנייד בטלפון בכתבות שיצפו כדי לתלמידים הקישורים את לשלוח או הכיתה במקרן הכתבות את להקרין מומלץ ·

 

 

 

 

 מה עושים?

 
  .בכתבות המשולבים בסרטונים צפו. הכתבות את וקראו הבאים לקישורים היכנסו (1

  https://goo.gl/Zpbhyx :"המחזורית הטבלה את להבין" – הכתב ·

  https://goo.gl/w72RAk  :"המחזורית הטבלה שמאחורי הגאוניות" – כתבה ·

     Lou Serico –The genius of Mendeleev's periodic table ": https://youtu.be/fPnwBITSmgU"סרטון  ·

    . תלמידיםארבעה עד שישה  של לקבוצות הכיתה את חלקו הצפייה לאחר

 של המאפיינים מהם חשבו: רמז. שראיתם ולסרטונים שקראתם לכתבות בהתאם, שקיבלתם הקלפים את דרוס (2

 . קלף כל

 .הקלפים את לסדר צריכה קבוצה כל

 : קלף כל של המאפיינים מהם לציין מהם בקשו הנכון לסידור להגיע לתלמידים לעזור כדי

 צבע הקלף ·

 גודל הראש ·

 AMמספר  ·

 הדרגתי. באופן משתנה או משותף מאפיין עם וטורים שורות ליצור מהם בקשו

 והמספר גדל הראש לימין משמאל. שווה הקלפים צבע בשורות: הנכונה בדרך מסודרים הקלפים מופיעים בהמשך

AM שווה. הראש גודל טור לכל בטורים. קטן 

 .שהצעתם לסידור אישורו את וקבלו הקלפים סידור את למורה הציגו (3

https://youtu.be/fPnwBITSmgU
https://goo.gl/w72RAk
https://goo.gl/Zpbhyx
https://goo.gl/Zpbhyx
https://goo.gl/w72RAk
https://youtu.be/fPnwBITSmgU
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 .החסרים הקלפים ראויי כיצד לנחש נסו (4

 לטבלה המשחק קלפי בין משווים לסיכום. החסרים הקלפים ראויי כיצד לתאר מתבקשת שמצליחה קבוצה

 המחזורית. 

  .המחזורית בטבלה היסודות של הסידור ביןו של קבוצתכם הקלפים של הסידור בין השוו (5

 גודל) הדרגתי באופן המשתנים מאפיינים יש שורה ולכל( הראש גודל) משותף מאפיין יש טור לכל הנכון הסידור לפי

 טור) שוות תכונות בעלי אטומים של כימית משפחה יש טור לכל, המחזורית בטבלה גם כך(. AM מספר וגודל הראש

 כל – ההלוגנים משפחת :שביעי טור ;מים עם המגיבות מתכותהם  היסודות כל – האלקליות המתכות משפחת :ראשון

, החדר בטמפרטורת גז צבירה במצב היסודות כל – האצילים הגזים משפחת :שמיני טור ;לחיטוי יםמשמש היסודות

 בכל האטומי המספר תהמחזורי בטבלה כמו כן,(. נפרדים כאטומים בטבע ומופיעים אחרים יסודות עם מגיבים אינם

 .לימין משמאל עולה יסודות של שורה

 :מומלץ כפתרון קלפים רודיס להלן
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