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 מאנרגיה פוטנציאלית לאנרגיה קינטית

 

 , נדב, שוליחן שמות היוצרים: 

לאחר לימוד סוגי אנרגיה ושימת דגש על אנרגיה פוטנציאלית ואנר' קינטית,  : תיאור קצר

 גובה )פוטנציאלית( ותנועה )קינטית(. –האנרגיה אנחנו רוצים ליצור פעילות יישום עבור שני סוגי 

 אנרגיה ומעברי אנרגיה. נושא:

 .ז' כיתה:

 .קשה )רמות חשיבה גבוהות( –בינונית  רמת קושי:

 כלי ליצירת חוויות וסביבת למידה מעמיקה. גישה חינוכית:

 .כשעה וחצי )לשלב התכנון וההדפסה( משך הפעילות:

שת"פ, עבודה קבוצתית, חשיבה יצירתית ופתרון בעיות, הסקת מסקנות   מיומנויות נדרשות:

 .מתוצרים

 כחצי שעה לתוצר. זמן הדפסה )בין השיעורים(:

 ציוד נדרש: 

 .מדפסת תלת מימד  •

 .מחשבים עם חיבור לאינטרנט  •

 .חשבון כיתתי לתוכנת טינקרקד  •

  

 מבוא ליחידת הלימוד

הפעילות מהווה סיכום לנושא סוגי ומעברי אנרגיה ושמה דגש על המעבר בין אנר' פוטנציאלית 

 ואנרגיה קינטית.

 מ"מ( למרחק הרב ביותר. 20על התלמידים ליצור מוצר שמטרתו להניע כדור בגודל אחיד )

 המשימה היא קבוצתית והתחרות בין הקבוצות.

בין הקבוצות ולאחר מכן ננתח את התוצאות לאחר הדפסת המוצר, נערוך השוואה )תחרות( 

 במונחים של גודל אנר' פוטנציאלית ואנר' קינטית.

 ככל שהאנרגיה הפוטנציאלית גדולה כך גדלה האנר' הקינטית. –המטרה היא הסקת המסקנה 

 כמובן שיש גם משמעות לבניית המוצר באופן נכון בתוכנת טנקרקאד.
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 ת: מטרות לימודיו

 סוגי אנרגיה ומעבר בין סוגי אנרגיה.יישום של פרק  -

 הבנת המשמעות של אנרגיה פוטנציאלית והשפעתה על אנרגית תנועה. -

 התלמידים יתכננו וייצרו מוצר, תוך שימוש בידע הנרכש של סוגי האנרגיה. -

 התלמידים יתכננו וייצרו מוצר, תוך שימוש בידע הנרכש של תוכנת טינקרקאד. -

 התלמידים ישוו בין התוצרים השונים ויסיקו מסקנות. -

 מיומנויות נוספות:

 , השוואה, הסקת מסקנות ומשוב.עבודת צוות, יישום

 

 הכנות המורה - לפני הפרויקט  

 הוראות ותנאים לבניית המתקן. הכנת דף

 טבלת השוואה בין התוצרים של הקבוצות. –הכנת דף ניתוח והסקת מסקנות 

  

 מיומנויות נדרשות בטינקרקד או בתוכנה אחרת:

 נדרשות מיומנויות טינקרקד.

   

 ה: פירוט מהלך היחיד

 לאחר חזרה קצרה על סוגי אנרגיה וחלוקה לאנר' פוטנציאלית וקינטית, חלוקה לקבוצות.

עליה ליצור מוצר המאפשר גלגול כדור למרחק הרב  –כל קבוצה מקבלת את דף המשימה )מצורף( 

 ביותר.

 תכנון בדף המשימה באמצעות שרטוט או תיאור במילים. –שלב ראשון 

 בניית המתקן באמצעות תוכנת "טינקרקאד". –שלב שני 

 הדפסת המתקן )נעשה בין השיעורים( –שלב שלישי 

 .)דף מצורף( השוואת המתקנים )תחרות( וניתוח ומסקנות מהשוואה זו –שלב רביעי 

ככל שהאנרגיה הפוטנציאלית  –ם להגיע היא סיכום : המסקנה העיקרית אליה צריכים התלמידי

ישנן דרכים שונות להגדיל את )גובה( גדולה יותר, כך האנרגיה הקינטית )תנועה( גדולה יותר. 

 האנרגיה הפוטנציאלית.

 

 ה: ערכה 

 תוצר סופי שעונה על דרישות המשימה.

 תשובות מלאות בדף ההשוואה והסיכום. 
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 דף משימה 

פוטנציאלית וקינטית, נבחן את השפעת גודל   –לאחר שלמדנו על סוגי האנרגיה 

 תנועה.  –גובה, על גודל האנרגיה הקינטית   –האנרגיה הפוטנציאלית 

 

 משימתכם:

מ"מ( בקצהו  20X20צרו בתכנת מתקן כאשר נניח כדור )

העליון ונשחרר אותו, הכדור יצבור תאוצה וינוע למרחק 

 הרב ביותר.

 

 תנאים ומגבלות:

 על המתקן להיות מתוכנן ומודפס בתלת מימד. -

( Basic shapesעל המתקן להיות מורכב מצורות בסיסיות ) -

 בלבד.
 דקות. 40זמן תכנון המתקן לא יעלה על  -
 דקות. 35זמן הדפסת המתקן לא יעלה על  -
 מקצה המתקן בקו ישר.  דהמרחק יימד -

באיזה אופן תוכלו להגביר את מהירות הכדור וכיצד תגרמו לו לנוע בקו   חשבו:

 ישר? 

 לוח תכנון: 
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   משימה סיכום דף 

 לאחר בניית המתקנים נערוך מדידה של מרחק הכדור מהמתקן:

 מתקן ה' מתקן ד' מתקן ג' מתקן ב' מתקן א' 

גובה 
 המתקן

     

רוחב 
 המתקן

     

המרחק 
של הכדור 

 מהמתקן

     

 

 הביטו בנתונים ורשמו: 

 האם רוחב המתקן השפיע על המרחק שהגיע הכדור? כיצד?  -

              

 

 כיצד?  האם גובה המתקן השפיע על המרחק שהגיע הכדור? -

            

האם לדעתכם יש גורמים נוספים המשפיעים על המרחק שהגיע הכדור?   -

 מהם?

            

 

 מסקנתכם לגבי הגורמים המשפיעים על מרחק הכדור. רשמו את 

            

 

מה הקשר בין מה שלמדנו על מעברי אנרגיה לבין הפעילות שעשינו בשיעורים  

          האחרונים? 
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 חלק ב'

 תלמידים 45סה"כ  -בפעילות זו משתתפות שתי כיתות ז'  

 וצות.כל כיתה מחולקת לחמש קב

 הפעילות עוד לא הסתיימה והתלמידים בשלב התכנון של המתקנים שלהם. 

  

 

 

 

 

 

 :?עבד טוב בפעילות מול הילדים? מה עבד פחות טוב המ

המיומנות של התלמידים בתוכנה עוד לא גבוהה, לכן מצריך יותר  - זמן הפעילות ארוך מהצפוי

 זמן וסיוע שלנו בפתרון בעיות בסיסיות. 

 ?מה המסקנות שלכם לפעילות הבאה מבחינת הדפסת התלת מימד

עוד אין מסקנות מסיכום הפעילות, אבל משלב התכנון אנחנו מסיקים שצריך לתרגל את מיומנות 
 התכנון והבניה בתוכנה.

 


