מערך שיעור  -בריינפופ
הנושא :חשמל  -ג'-ד'
תחום דעת :מדעים
סרטוני בריינפופ :חשמל
נושא השיעור

חשמל.

מתוך תחום תוכן  :2מדעי החומר.
רצף
תוכנית הלימודים תחום משנה :אנרגיה.
סטנדרט תוכן  :2.2התלמידים יכירו ויבינו מושגים ועקרונות מדעיים
הקשורים באנרגיה ,יכירו את השימוש באנרגיה ,ויבינו את השפעתה על
האדם ,על החברה ועל הסביבה.
סטנדרט משנה  2.2א :התלמידים יכירו מקורות אנרגיה וסוגי אנרגיה,
ויידעו שאנרגיה משתנה מסוג לסוג אחר.
ציוני דרך בכיתות ג'-ד' :אנרגיה :מעגל חשמלי.
שכבות גיל

ג'-ד'

משך
יחידת הלימוד
רציונל למורה

שיעור אחד ,כ 05-דקות.
מומלץ ללמד את המעגל החשמלי אחרי הנושא של הזרם החשמלי.

/מטרות תוכן

• הכרת המושג "חשמל".
• הכרת מרכיבי המעגל החשמלי.
• הרכבת מעגל חשמלי.
חשמל ,מעגל חשמלי ,חשמל סטטי ,סוללה ,מוליכים.

מיומנויות

חשיבה :השוואה ,פתרון בעיות ,העלאת אפשרויות ,טיעון ,מיון ,ניתוח
אוריינות :ייצוג מידע ,עיבוד מידע ,ניתוח נתונים ,הצלבת נתונים ,הצגת
ממצאים.
כישורי עבודה בצוות :האזנה ,הקשבה ,ביקורת ,קבלת תפקיד.

מושגים

רצף השיעור
 .1פתיחה :צפייה בסרטון ודיון כיתתי.
 .2התנסות ביצירה של מעגל חשמלי וחשמל סטטי.
 .3היכרות עם מוליכים במכשירים חשמליים.
" .4בחן את עצמך".

מהלך השיעור
מהלך ההוראה
פתיחה

תיאור הפעילות
נפתח את השיעור בהקרנת הסרטון חשמל ,ובסיומו נשאל את

זמן
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התלמידים:
מה קורה לחומר שדרכו זורם החשמל?
האם הוא מושפע מכך? האם אפשר להעביר זרם חשמלי דרך כל
חומר?
התשובה היא שיש חומרים שדרכם קל יותר להעביר זרם חשמלי.
חומרים אלו נקראים מוליכים.
חומרים שמקשים מאוד על חשמל לזרום דרכם נקראים מבודדים.
מתכות הן בדרך כלל מוליכים מוצלחים ,וחומרים כמו פלסטיק וגומי
משמשים כמבודדים טובים.
מים הם מוליכים ,וכשניגע בשקע ,החשמל עשוי להגיע אליו ,ואנחנו
ניפגע .החוטים החשמליים של המכשירים בביתנו עשויים משכבה
פנימית ,העשויה ממתכת המאפשרת לחשמל לזרום דרכה בקלות.
החומר העוטף את החוט הוא חומר מבודד ,שמונע מהחשמל לברוח
מהחוט ,ומגן עלינו מפני התחשמלות כאשר ניגע בחוט.
לכן לעולם אין לגעת בחוט חשמלי מחובר לחשמל ,אם הוא אינו
מכוסה בשכבה מבודדת.

גוף השיעור

ניסוי :המעגל החשמלי
חשוב מאוד שכל אחד מהתלמידים יבצע ניסוי זה ,לכן מומלץ לקיים
אותו בזוגות.
החומרים:
סוללה
שני חוטי חשמל עם חיבורים
נורה חשמלית קטנה
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מוליכים ומבודדים:


פסי מתכת שונים



פיסת עץ



חתיכת פלסטיק



חתיכת גומי

מד זרם רגיש
ההוראות:
ניצור מעגל חשמלי מהסוללה ,מהחוטים ומהנורה.
נבדוק שהנורה נדלקת ותקינה כאשר המעגל סגור.
נוסיף למעגל בכל פעם את אחד המוליכים או המבודדים ונבדוק ,אם
הנורה נדלקת.
נכתוב בטבלה אם החומר שבדקנו הוא מוליך טוב ,מוליך חלש,
מבודד טוב.
נחזור על הניסוי כאשר נוסיף למעגל את מד הזרם.
האם כעת כשיש לנו מדידה כמותית יותר ,ולא רק נדלק או כבה
האור ,קל לנו יותר לאפיין את המוליכים השונים?
יישום :מכשירי חשמל
נבקש מהתלמידים לצייר מכשירי חשמל ,ואת אופן חיבורם אל מקור
החשמל.
נבקש מהתלמידים לצייר כיצד נסגר מעגל.
המעבר מהמעגל הפשוט שהתלמידים יצרו ,אל המעגל החשמלי
שבקיר שאותו אינם רואים ,אינו פשוט ,וברוב המקרים הם יזדקקו
לתיווך שלנו.
ניסוי:
נביא לכיתה חוט חשמל של מכשיר חשמלי ישן ללא שימוש.
נשאל את הילדים איך מורכב החוט מבפנים.
נגזור את החוט (רצוי מאוד לעיני הילדים) ,ונראה כי בכל כבל של
מכשיר חשמלי יש שניים או שלושה חוטים :הם מחוברים מצד אחד
למכשיר החשמלי ,אך מהקצה האחר ,דרך התקע הם מקבלים חשמל
מחברת החשמל ,זהו הספק.

כך נסגר המעגל החשמלי.
סיום :חשמל סטטי

הנושא של חשמל סטטי מעניין מאוד ,מרגש ומוכר לתלמידים מניסיון
היומיום שלהם.
נבצע עם התלמידים בכיתה את הפעילות של שלמה עכבר
המעבדה.

נבקש מהתלמידים לספר על חוויות ,שבהן הם חוו התפרקות של
חשמל סטטי.
נסביר את התופעה תוך צפייה חוזרת בסרטון ,ונתעכב בקטעים
שבהם מוסברת תופעת החשמל הסטטי.

סיכום

נפתור עם התלמידים את שאלות בחן את עצמך ,ושאלות נוספות
מתוך שאלות ותשובות.

המשגה

בצפייה בסרטונים.

יישום

בביצוע ניסויים ובמענה על "בחן את עצמך".

עבודה פרטנית/

עבודה קבוצתית :ביצוע ניסויים.

עבודה בקבוצות
העשרה

כשבעה אחוזים מכמות החשמל שמיוצרת אובדת בתהליך ההעברה
שלה בקווי החשמל.
כיצד זה קורה? האנרגיה החשמלית הופכת לאנרגיית חום ,שמחממת
את קווי החשמל.

סיכום ורפלקציה

נורות פלואורסנט (ניאון) צורכות עד  50פחות חשמל מנורות
רגילות (נורות ליבון) ,ואורך חייהן גדול פי  13לכל היותר.
חשבו על דרכים לשכנע את קהל הצרכנים לעבור לנורות פלואורסנט.
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