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 רותי שטנגר הפעילות פותחה על ידי

 מבנה מודל התפתחות: זמן ציר מציירים
  האטום

 מטרות הפעילות
 .האטום מבנה בנושא הידע את להבנות ·

 כנית הלימודיםומושגים מת
 איזוטופים, אטומי מספר, האטום מבנה

 מיומנויות

 שיתוף, ידע הבניית, הלמידה לתהליך רפלקטיביות, יצירתיות, פרזנטציה, מסקנות והסקת נתונים ניתוח, נתונים עיבוד
 מידע חיפוש, פעולה
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 מה עושים?

 
  .המורה הנחיות פי על לקבוצות התחלקו (1

 .בהמשך המצורפות ההוראות פי על https://www.sutori.com לאתר הירשמו (2

 .ההיסטוריה לאורך האטום מבנה של המודלים מן אחד: קבוצתכם של הנושא את המורה מן קבלו (3

 .בקצרה וסכמו זה מודל על מידע באינטרנט חפשו (4

  .עוסקים אתם שבו המודל את המתארים אחר מעניין חומר וכל אנימציות, סרטונים, תמונות גם חפשו (5

 . שלכם החומרים את עליו והעלו השיתופי הזמן לציר לאתר היכנסו (6

 קצר סיכום טקסט לצרף וכן, הרלוונטיות השנים, מידע אספתם שעליו המודל שם את הזמן ציר על לציין חובה (7

 . המודל את המתאר

 .הזמן ציר על שלכם החלק את ויצירתית מעניינת בצורה הציגו הכיתתי בסיכום (8

 

 com.sutori.https://www באתר ושימוש הרשמה הוראות

 . https://www.sutori.com לאתר הירשמו

 . לבחירתכםנתונה  הסיסמה .שלכם ל"הדוא כתובת הוא המשתמש ששם כך על הקפידו

 המשתמש  שם עם לאתר היכנסו, הזמן לציר שלכם החומרים את להעלות כדי .למורה ל"הדוא כתובת את העבירו

  .שלכם והסיסמה

 .Go to my stories על ללחוץ יש הכניסה לאחר

 

 
 

 .האטום מבנה מודל התפתחות על שהוכן על ידי המורה( הזמן ציר)את הסיפור  בחרו

 .הזמן לציר שלכם החומרים את העלו

 

https://www.sutori.com/
https://www.sutori.com/
https://www.sutori.com/
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  כדי הציר על כרונולוגית המתאים המקום את בחרו, הזמן לציר חומרים העלו כבר אחרות תלמידים קבוצות אם

 .שלכם החומרים את להכניס

  .הרלוונטיות השנים עם יחד, הציר על שלכם המודל שם את להכניס כדי Insert heading על לחצו

 

 
 

 :ההוספה אפשרויות כל עם חלון פותחת הכחול "+" הכפתור על לחיצה
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 .ועוד חידון, שמע קובץ, וידאו סרטון, תמונה, טקסט תיבת להוסיף אפשר
 תאפשר Heading על לחיצה, הציר על נמצאים שכבר חומרים לפני שלכם החומרים את להעלות צריכים אתם אם

 .הציר על שלכם המודל שם את להוסיף לכם

 

 :אפשרויות כמה נפתחות ואז עליו ללחוץ יש, הזמן לציר הכנסנו שכבר פריט לערוך כדי
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 !זאת לעשות וחשוב( credits) החומרים נלקחו שממנו המקור את לכתוב יש, כן כמו


