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 רותי שטנגר הפעילות פותחה על ידי

  פולימרים: דיגיטלית כרזה יוצרים

 
 מטרות הפעילות

 .פולימרים בנושא הידע את להבנות ·

 .באינטרנט הכימיעל  מידע לחפש למודל ·

 . דיגיטלית כרזה בהכנת ליצירתיות ביטוי לתת ·

 כנית הלימודיםומושגים מת
 פולימרים

 מה עושים?

 
 מהמורה קבלתם שלו הקישור שאת בסרטון התבוננו . 

 הבאה הטבלה את ומלאו, ובאינטרנט לסרטון הנלווית בכתבה נוסף מידע חפשו: 

 שם הפולימר
    

נוסחת מבנה של 
 הפולימר

 
 
 

 
 
 
 

   

 היחידה החוזרת
 
 
 

  
 פלמור על ידי 

 דחיסהאו  סיפוח
 או  פולימר טבעי

 האדםמעשה ידי 

תכונות הפולימר 
בסרטון וההסבר 

 לכך

    

שימושים נוספים 
 של הפולימר
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 ליצירת, מתאימות בתמונות וכן באינטרנט שמצאתם נוסף במידע, בטבלה שארגנתם במידע השתמשו 

 שלו השונים השימושיםאת ו תכונותיואת , שלו הנוסחה. הציגו את הפולימר את המציגה הדיגיטלית הכרזה

. שלכם הפולימר להצגת וייחודית מעניינת זווית למצוא השתדלו. לעין ונעימה יצירתית, מאורגנת בצורה

 .בו והשימושים הפולימר תכונות את להסביר כדי ואיורים בתמונות היעזרו

 באתר צרו smore דיגיטלית כרזה: 

  .https://www.smore.com לאתר היכנסו ·

 .לאתר והירשמו Sign Up על לחצו ·

 .News bulletin-ב בחרו ואז, Start a new flyer על לחצו לאתר כניסתכם עם ·

 את, הרקע צבע את לשנות תוכלו מימין ובחלון, כותרת-ותת כותרת הקלידו: שלכם הכרזה את עצבו ·

 .כרצונכם תמונה להעלות או, מהמאגר רקע תמונת לבחור אפשר. הגופן ואת הרקע תמונת

 בכרזה ההנחיות פי על, המוסברת לתופעה הקשורות תמונות והעלו הרצוי המידע את הקלידו בהמשך ·

 במילים ההסבר ואת התופעה את לסכם יש. ועוד קישור, סרטון גם לצרף תוכלו הכרזה בתחתית. עצמה

 .כלשהו אינטרנטי מאתר להעתיק ולא, שלכם

 .מימין בחלון Done editing על לחצו הכרזה הכנת סיום עם ·

 Pick recipients and send-ב בחרו שנפתח ובחלון, Send your newsletter now על למעלה לחצו ·

an email now. 

 על ולחצו ,הכרזות למשלוח מהמורה בלתםישק ל"הדוא כתובת את הקלידו שנפתח החדש בחלון ·

continue to step 2. 

 כדי( Send a test email) לעצמכם הכרזה את ושלחו( Personal message) הסבר מילות כמה הוסיפו ·

 (.Send flyer now) למורה הכרזה את שלחו מכן לאחר. נראית המוכנה הכרזה כיצד לבדוק

 שבו המצורף במחוון העבודה במהלך היעזרו. המורה הנחיות פי על בכיתה שלכם הכרזה את הציגו 

 .לעבודה הציון את תקבלו שלפיהם הקריטריונים מפורטים

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.smore.com/
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 המלצה למחוון

 
 ניקוד בפועל ניקוד מרבי

 הכרזה הדיגיטלית והצגתה  כניות
  

  10 ומושך מעניין באופן הנושא את מציגה הכותרת            
  10 נוסף מעניין מידע נדבך מוסיפה הכותרת-תת            
  10 הנדרש המידע כל את מציגה הכרזה            
  10 ההסברים נכונים מדעית            
  10 נכונה מדעית בשפה שימוש            

 ותורמותשא לנו רלוונטיותברקע ובכרזה עצמה  המשולבות התמונות
 להבנתו

10 
 

  10 ומעניינת קולחת בצורה בכיתה הכרזה הצגת            
   ממדים נוספים 

  10 מאורגנת ומעניינת  בצורה מעוצבת הכרזה            
 10 תקינה  שימוש בעברית            

 

 10 המורה ידי על שנקבע כפי, בזמן נשלחה הכרזה            
 

  100 כ"סה
 


