
 

 

 לפני ואחרי ביקור -למורה הנחיות 
 

כיתה המגיעה מוכנה לפעילות במוזיאון הטבע, בגן הזואולוגי ובגן הבוטני של אוניברסיטת תל אביב 
 התלמידים לקראת הביקור.  חשוב להכין אתנהנית יותר ולומדת יותר. לכן, 

 

שילוב הפעילות במוזיאון הטבע ובגנים |  צרו עבור התלמידים בסיס ידע והקשר לפעילות
לחומר הלימוד יאפשר לתלמידים ליצור מפת הקשרים רחבה ומשמעותית יותר. מומלץ כהרחבה 

אם תכנית הביקור מתמקדת לשוחח עם התלמידים לפני הביקור על חווית הביקור במוזיאון. 
בנושא מסוים, חשוב לברר מהו הידע ומהן התפיסות הקיימות אצל התלמידים, ולדאוג ליצירת 

להיות  הכנה מוקדמת שלכם ושל התלמידים תאפשר לכולכםולם. בסיס משותף הברור לכ
 כך גם תוכלו להמשיך את הדיון והלימוד של הנושא בבית הספר.ו ,שותפים פעילים במהלך היום

 

תבהיר לתלמידים את הלימודיים הגדרת היעדים |  דונו במטרות הביקור וביעדיו הלימודיים
ההקשר הלימודי של הפעילות, תאפשר להם להיות ממוקדים בתכנים ותדרבן אותם לשתף פעולה 

 יכולים להיות קשורים לנושא מסוים, למיומנויות ולשינוי עמדות.במהלך היום. היעדים 
 

. לכל קבוצה חייב לכל היותר 20 התלמידים מראש לקבוצות של את חלקו|  ארגנו את התלמידים
יש לדאוג יהיה שותף פעיל ויישא באחריות לבעיות משמעת, אם יתעוררו. שלהיות מלווה, 

שהתלמידים יביאו עימם כלי כתיבה, כובע )אם יוצאים לסיור לאחד הגנים( ושתייה, וכן מזון 
 פשר רכישת מזון בזמן הפעילות. למשך כל שעות הפעילות. לא תתא

 

מוזיאון הטבע והגנים הם מקום עבודתם | אנא חזרו עם התלמידים על הוראות ההתנהגות 
 יש לשמור על השקט.  –ולימודיהם של אנשים רבים 

לרדוף אחריהם, להציק להם או אסור  :יש לכבדם –ים בעלי חיים חופשיים בגן הזואולוגי משוטט
 ל אותם. אין לרדת מהשבילים.להאכי

 

יש לדאוג שכל התלמידים והמלווים יחבשו מסיכות |  כללי ההתנהגות בזמן מגיפת הקורונה
אסור לגעת במוצגי המישוש בהתאם להנחיות משרד הבריאות,  פנים לאורך כל הביקור במוזיאון.

 .יש לעטות כפפות שדורשות מגע במוצגים בזמן סדנאות החקר ובמסכי המגע בתערוכות.
 

מומלץ מאוד לעבד את הידע ואת החוויות שנרכשו במהלך |  הלימוד בבית הספרהמשך סיכום ו
לדון , משיך לפתח מושגים ורעיונות חדשיםן הידע הקודם לידע החדש, לההפעילות, להשוות בי

 ולקשור אותן לחומר הלימודים. בחוויות הרגשיות
 

עם ההגעה, גשו . אנא הגיעו למוזיאון רבע שעה לפני מועד תחילת הביקור|  פרטים נוספים
 .מנת לעדכן על הגעתכם-לאחמ"ש על

אפשר להוריד את התלמידים מההסעה בתחנת ) יפו-, תל אביב12קלאוזנר  | כתובת המוזיאון
 .(האוטובוס סמוך למוזיאון

 :אביבה קמחי | אשת קשר לביקור
  avivakim@tauex.tau.ac.ilדוא"ל | 
 073-380-2027טלפון | 
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