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 ג'(-)כיתות א' פארק היורה דינוזאורים -שיעור ניסיון
 

 יש לוודא לסיים כל חלק לפני שעוברים לחלק הבא!
 

 רישום פרטי הילדים: -1חלק 
 עליכם לרשום את שמות כל הילדים עם הפרטים -

 אם ההורים נוכחים בשיעור, תבקשו עזרה מההורה -

 תריצו מס' דפים במקביל על מנת לזרז את תהליך הרישום -

 לא מתחילים את השיעור לפני שכולם רשומים ללא יוצא מן הכלל! -

 :"מבוא לניסיון פארק היורה"ראה  הסבר על החוג )עם ההורים( -2ק חל
 תוך כדי ההסבר, להציג את הדינוזאורים שברשותכם, אם ממונעים יש להפעילם

 :ההורים והילדיםהסבר מילולי בפני 
 שונים דינוזאורים של רובוטים דגמי בניית -

 הדינוזאורים של המרהיב עולמם וחקירת גילוי -

 כיאולוגייםאר חפירה אתגרי -

 .מרחבית ותפיסה מוטוריות יכולות שיפור -

 ואסטרטגיה חשיבה יכולות פיתוח -

 במרחב ותנועה מוטוריקה על לימוד -

 אצלנו כל ילד עובד על דגם משלו, ואצלנו הילדים לוקחים את כל הדגמים הבייתה!!!!
 

 להוציא הורים: – 3חלק 
 ההורים כלפיות ובעדינות, לא לשדר זלזול יש לטפל בעניין זה ברגיש

 אם ההורים יהיו בשיעור ההרשמה תפגע מכיוון ולא תצליחו להפעילו את שיטת "קח ותחזיר"
 לבקש מההורים לצאת החוצה, מכיוון ואתם רוצים לעבוד עם הילדים  -

 לעבוד פיזית מקוםלהסביר שזה על מנת שיהייה לילדים  -

 לדיםשנוכחות ההורים מפריעה ליצירת הקשר ביניכם לבין הי להסביר -

מסבירים לו שהוא לא יוכל לבנות דגם אם ההורה לא יחכה  -ילד שלא רוצה שההורים יצאו -

 בחוץ(

 לא מתחילים את העבודה על המכוניות לפני שכל ההורים בחוץ! -

 

 (:בשיעור זה לא מחלקים מנוע, ברגים וחלקי מתכת כלל!)מכונית פרופלור חלוקת  -4חלק 
 שיטת קח ותחזיר 

 תציגו להם את הדגם שלכם עובד עם המנוע והפרופלור -

 יש צורך, בהתאם לכמות המכוניות שבידכם(חלוקת הילדים לזוגות )אם  -

: אסור להכניס אף אחד מהחלקים לפה, לאוזניים, לעיניים ועוד. ילד שלא הוראות בטיחות -

 ישמע להוראות המדריך יצא מיידית מהחוג ולא יוכל להרשם!

 חלוקת מקל -

 חלוקת בית סוללות )תסבירו מהו הצד האחורי( -

 , שימו לב לכיוון בית המנוע ) |/____ (בצורת משולשבית המנוע )חלקות  -

(, לשים לב מוט ישר עם שני חצאי עיגול בתחתיתוחלוקת תושבת גלגלים אחוריים ) -

 שהחורים כלפי מטה

 גלגלים אחוריים + מוט ברזל )תסבירו איך להרכיב( 2חלקות  -

 תושבת של הגלגל הקדמי(חלוקת חלק קדמי של הרכב ) -

 בר על כיוון הרכבההסחלוקת תושבת גלגל קדמי  -

 חלוקת גלגל קדמי ופין צהוב )תסבירו על כיווני ההרכבה( -
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 וסגירת הרשמות: רכביםאיסוף  -5חלק 
 

 דק' לפני סיום הפעילות לבקש מכל הילדים להניח את הדגמים על שולחן המדריך 10כ  -

ממש להסביר בנועם, מכיוון והדגמים שייכים לערכה של ילד, והם כוללים חומרים, אתם  -

רוצים להביא להם את הדגם אבל אסור לכם. ולכן אתם אישית מבטיחים לכולם שאתם 

שומרים את הדגמים אצלכם ומי שירשם יקבל שבוע לאחר מכן את המכונית עם המנוע 

 והפרופלור בתחילת השיעור ואפילו ישתתף במירוצים.

 מי שלא נרשם לא יכול לקבל את הדגם -

 ר ניסיון גם לא מקבלים, יקבלו בשבוע השני ילדים שרשומים לחוג כבר בשיעו -

רשומים ואם לא ירשמו בקרוב יכול לקרות מצב שלא  11-להזכיר לילדים שהחוג נסגר ב -

 יהייה להם מקום בחוג!

 
 ילדים ולשחררם מהשיעורלהודות ל -6חלק 

 
 פירוק דגמים: -7חלק 
הקדמי ואת הפין פירוק כל הדגמים שוב לקופסאות, תשתדלו לפרק הכל כולל את הגלגל  -

 הצהוב

 
 
 

 בהצלחה!

 


