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אולימפיאדת החלל ע"ש אילן רמון לבתי הספר היסודיים
תוכן המשך לבתי ספר שעזבו את התחרות
מורים יקרים,
כיתות אשר לא המשיכו לשלבים הבאים של התחרות מוזמנות להמשיך ולעסוק כקבוצה בנושא
החלל ולבצע משימות במקביל לשלבי התחרות.
השנה מלאו  120להולדתו של הטייס והסופר אנטואן דה סנט-אכזופרי מחבר הספר "הנסיך הקטן".
הנסיך הקטן יצא מהכוכב שלו ,לבקר בכדור הארץ ובעולמות קטנים נוספים בספינת הציפורים שלו.
בכל עולם אליו הגיע ,נפגש עם תושב המקום וקיים אתו דו-שיח ,שבאמצעותו למד להכיר את העולם
וגם ואת האדם שאתו נפגש .אתם מוזמנים לקרוא את סיפורי ביקוריו של הנסיך הקטן בקישור הבא:1
https://web.archive.org/web/20171225052101/http://benyehuda.org/lerner_aryeh/petit_prince.ht
ml

האנושות היום גרה על כדור הארץ בלבד .יש לנו תחנת חלל אחת שמקיפה את כדור הארץ וגם
ביקרנו  6פעמים על הירח לשעות או ימים ספורים .יתכן שבעוד  200שנה יהיה המצב אחר .האנושות
מגלה עניין  -בהקמה של תחנות חלל במקומות נוספים במערכת השמש .מושבות אלו תוכלנה
לשמש לצרכים שונים ביניהם מחקר ,כריית משאבים מקומיים ומתן שירותי דרך לחלליות שיערכו
מסעות למקומות אחרים במערכת השמש.
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תודה ל"פרויקט בן יהודה " על האפשרות לשתף את תרגום הספר למשתתפי התחרות.
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תוכן המשך לבתי ספר שעזבו את התחרות

המשימה:
בשלב ב' של התחרות עליכם להפיק תערוכה וירטואלית שאותה תציגו לקהל מבקרים במפגש
:ZOOM

דגשים:
 .1חומרי מידע :
רכזו חומר קראו וסכמו על העולמות הקטנים במערכת השמש .עבדו בצוותים על ריכוז קישורי
אינטרנט הנוגעים לנושאים הספציפיים ולעולמות שבחרתם לעבוד עליהם.
 .2אוצרות התערוכה :
צרו תערוכת לוח פדלט מעניינת עם שם מעורר השראה .קבעו לה קווים מנחים .תערוכה
אסתטית בה יוצגו סיפורי מפגש מעניינים של הנסיך הקטן במגוון עולמות ,שישלבו ממדים
מדעיים עם ממדים אישיים לצד המחשות ויזואליות יפות היא היעד .בחרו הגדרות מתאימות ללוח
הפדלט (שיתוף ושינוי) בשלב בניית התערוכה לפני שהופכים אותה גלויה לציבור .בנו את
התערוכה כך שיתאפשר למבקרים לבחור את היצירה חביבת הקהל בעזרת תגובות ליצירות
(פוסטים) בלוח הפדלט.
 .3אירוע :
ערכו אירוע פתיחה חגיגי עם קהל מוזמנים ב  ZOOMועודדו השתתפות פעילה של אנשים
מהקהל.
 .4פרסום הפעילות:
השקיעו בפרסום מקורי ומעוצב שיופץ במספר ערוצים שונים ושיחשוף את האירוע לקהלי יעד
שונים .עשו שימוש מתקדם במדיות ויזואליות שונות (גרפיקה ,וידאו ,כרזות כתובות ועוד).
 .5תכנון ועבודת צוות:
תכננו את האירוע ,חלקו תפקידים ומשימות בצוות כדי שתצליחו בהפקה של אירוע ZOOM
מוצלח.
▪

לכל שאלה ,בעיה או צורך בהבהרה ניתן לפנות לפורום התחרות באתר המרכז הישראלי
למצוינות בחינוך בכתובתhttps://space.excellence.org.il :
בהצלחה!
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