
תוכניות
לבתי הספר

היסודיים



תקציר:

עבודה ופיתוח חשיבה דרך ערכות רובוטיקה חכמות.

.WeDo2, EV3, SPIKE עבודה כיתתית ועם נבחרות באמצעות ערכות

בכלים  שימוש  תוך  בעיות  פתרון  בניה,  בתכנון,  ידע  מקנה  הרובוטיקה  תכנית 
עולם  עם  הכרות  חכמים  רובוטים  תכנות  יצירתית,  לוגית  ובחשיבה  מתקדמים 

הרובוטים הבנת ההגדרה של רובוטים ומשחק ברובוטים שתוכנתו מראש.

הכרות עם ההערכה והתוכנה, תכנות בסיסי.

פניה בקשת  הרובוט,  יכולות הסיבוב של  לגבי  וניסוי  עם המנוע הסבר  הכרות 
רחבה, צרה, ציר סיבוב או סיבוב במקום. חיישן מגע, שילוב החיישן בתוכנה.

ותרגום התרשים לתוכנה.  זרימה, איך מבצעים בדיקות של החיישנים  תרשימי 
חיישני  עם  רובוט  ויצירת  סוני  אולטרא  חיישן  "אם-אז".  הפונקציה  על  הסבר 
רוורס. גלגלי השיניים )יחסים ביניהם( סוגים, העברת כוח ליניארית, מפרק, 90 
מעלות והתחלת ההרכבה על הדגם השני. חיישן אופטי ההבחנה בין עוצמת אור 

נמדדת לעוצמת אור מוחזרת. 

ביצוע חקר - מעלית/מנוף שימוש בחיישן המודד סיבובי מנוע והצגת המידע על 
הצג. בניית ותכנות מסוע עם חיישן אופטי. תכנות המסוע להבחנה בין חלקים 

בצבע שונה והובלתם למקום הנכון. תכנון לבניית רובוט אישי ובנייתו.

המטרה המרכזית של התוכנית ועיקריה: חשיפה לעולם הרובוטיקה באמצעות 
ורכישת   WeDo2, EV3, SPIKE מסוג  רובוטים  של  ותכנות  בבניה  התנסות 

מיומנויות של חשיבה מחשובית.

רובוטיקה
גליליום

מספר תוכנית:
 14858

סל מאושר:
חדשנות ויזמות טכנולוגית

היקף שעות:
10-30 שעות אקדמיות 
בתאום עם בית הספר



יריד מדע בית ספרי
גליליום

מספר תוכנית:
 14843

סל מאושר:
מדע טכנולוגיה ומתמטיקה

היקף שעות:
בתאום עם בית הספר

תקציר:

סבב תחנות מדעיות וחווייתיות במגוון תחומים מעולמות המדע 
השונים: כימיה, מדעים, פיזיקה ועוד ניתן לקיים את היריד כיום 

שיא או כיריד סוף שנה או כיריד לפי נושא מסוים. 



תקציר:

חשיפה לעולם המחקר ושילוב בין מדע לטכנולוגיה.

הידע  על  בהתבסס  טכנולוגי  מוצר  פיתוח  של  תהליך  יעברו  התכנית  במהלך 
המדעי הנרכש במהלך התכנית - אנרגיות מתחדשות, חקר מים, מערכות חכמות 

בבית.

מדע  בין  ולשילוב  המחקר  לעולם  התלמידים  את  חושפת  התוכנית  רציונאל: 
לטכנולוגיה.

במהלך התכנית יתנסו התלמידים בתהליך פיתוח מוצר טכנולוגי המתבסס על 
הידע המדעי אשר רכשו התלמידים במהלך התכנית.

התוכנית מופעלת בכל אחד מהנושאים הבאים: אנרגיות מתחדשות, חקר מים, 
מערכות חכמות בבית.

התוכנית מורכבת מחמישה חלקים עיקריים:
חלק א' - מפגשי חשיפה

חלק ב - הצגת הבעיה/צורך
חלק ג' - בחירת הפתרון ושיתוף

חלק ד' - בניית התוצר
חלק ה' - הצגת התוצר הסופי.

לעולם המחקר  ועיקריה: חשיפת התלמידים  המטרה המרכזית של התוכנית 
ולשילוב בין מדע לטכנולוגיה.

מספר תוכנית:
 14576

תתי סלים מאושרים:
מדע טכנולוגיה ומתמטיקה
חדשנות ויזמות טכנולוגית

היקף שעות:
30 שעות אקדמיות,

או בתאום עם בית הספר

צעדים ראשונים 
בחקר טכנולוגי

גליליום




