מי אכל את הגבינה
שלי?
בשיעור הנוכחי התלמידים מיישמים ידע ביולוגי
כדי לפתור חידה המסתתרת במקרר ביתם:
למה שומרים מוצרלה במים קרים ולא בקופסה
קרה

ריקה? תוך

כדי עבודה בקבוצות

התלמידים חושפים רמזים שמסבירים את

התופעה המדוברת ולומדים על מסיסות
ונשימה תאית .עם השלמת איסוף הרמזים
הקבוצות מרכיבות ביחד מפת מושגים הממזגת
את התשובות של כל הקבוצות לכדי הסבר
לתופעה .כדי ליצר לתלמידים תחושת מסוגלות

גבוהה ,שתאפשר להם ליישם מחוץ לכיתה את
הידע שרכשו בשיעור ,ניתנת הפנייה לעמוד
השאלה בכרטא ,אפליקציה חינמית למתן
משוב מהיר על מפות מושגים פתוחות.

מי אכל את הגבינה שלי?
מחבר
צחי בר 1 ,tzachi.bar@gmail.com 1,2תיכון יצחק שמיר ,פ"ת2 ,כרטא הב ,רמה"ש
מעובד מתוך עמוד שאלה  28בכרטא

מילות מפתח וקישור לסילבוס
מילות מפתח
מסיסות ,כוחות משיכה חלשים בין מולקולות ,קוטביות של מולקולה (דיפול חשמלי) ,נשימה תאית אירובית ,נשימה
תאית אנאירובית ,הידרופוביות ,הידרופיליות ,חיידקים ,מוצרלה
קישור לסילבוס
•
•

נשימה תאית אל אווירנית (אנאירובית)
נשימה תאית אווירנית (אירובית)
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לפני שמתחילים
תלמיד שמיישם מחוץ לכיתה ידע שרכש בשיעור ,מעלה את הסיכוי שידע ליישם את הידע במקומות נוספים .לכן,
אם אנחנו יכולים להביא את התלמיד ליישם את הידע מהשיעור מחוץ לכיתה ,בפרט כדי לשפר את חייו האישיים,
עשינו צעד גדול לקראת לימוד משמעותי ,כזה שיישאר.
אבל איפה תלמיד יכול להשתמש מחוץ לכיתה בדיפול חשמלי (פיזור מטען חשמלי באופן לא אחיד על פני המולקולה)
כוחות משיכה חלשים בין מולקולות ,נשימה תאית אירובית ואנאירובית ,ATP ,הידרופיליות ,הידרופוביות ,קצב גדילה
של חיידקים ,מסיסות ,ואולי עוד כמה מושגים מתוכנית הלימודים בביולוגיה ,כדי לפתור בעיה בחייו האישיים?
אם נראה לכם שקשה לחבר את כל הדברים האלו יחד פיתחו את המקרר ,התבוננו בגבינת המוצרלה ,צפתית או
בולגרית שלכם ותשאלו את עצמכם למה שומרים אותן במים קרים ולא בקופסה ריקה במקרר? פתאום כל
הדברים האלו יתחברו מצוין.
כדאי לשמור מוצרלה במים קרים כי בגלל פיזור
המטען האחיד של החמצן שגורם לכך שהוא בקושי
מסיס במים ,ולכן לחיידקים שמקלקלים את הגבינה
יש פחות חמצן לנשימה תאית המייצרת  ATPהנחוץ
לגדילת החיידקים.
הרחבה ,לא בסילבוס :המים יוצרים על החמצן דיפול
מושרה ,שהוא חלש יותר מדיפול-דיפול ולכן גם
המסיסות של החמצן פחותה משל חומרים מקוטבים.

תמונה  : 1ככה שומרים מוצרלה ,במים קרים!

והנה במשפט אחד חיברנו את כל הנושאים מלמעלה בצורה מעניינת ורלוונטית לתלמידים.
בקיאות בשאלה כזאת יכולה לזמן שיחה מדעית פורייה ושימושית בין התלמיד לבני ביתו או חבריו ,מחוץ למסגרת
בית הספר .המטרה שלנו היא להביא את תלמידי הכיתה להבנה טובה של הנושאים הקשורים לתשובה ותחושת
מסוגלות גבוהה ,כך שלא יחששו להעלות את השאלה מחוץ לכיתה ,למשל בשולחן ארוחת הערב בבית.
המשך המסמך מתאר את מהלך השיעור ,טיפים למורה והפניה לכרטא ,ככלי עזר משלים להוראת השיעור.
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מהלך השיעור
השיעור מתחיל בשיחה קצרה ומעוררת על גבינות חצי רכות :מוצרלה ,צפתית ,בולגרית (אפשר להוסיף לשיחה
אבטיח בעונה) ,שלקראת סופה מתמקדת באופן החזקת הגבינה במקרר – טבולה במים .השיחה מסתיימת בהעלאת
שאלה פורייה – מה הסיבה לכך שכדאי לשמור גבינות חצי רכות במים ולא בקירור ללא מים? כדאי לכתוב
את השאלה על הלוח ,שכן היא תלווה אותנו במהלך כל השיעור.
התשובה לשאלה דורשת סינתזה של ידע ממספר תחומים בביולוגיה ,שלפעמים לא נלמדים ביחד .לכן ,יתכן שיקשה
על התלמידים לענות תשובה מלאה בתחילת השיעור .עם זאת ,יתכן שחלק מהתשובות יהיו בכיוון ,וכדאי להשתמש
בהן בתור רמזים התחלתיים לעבודה על התשובה.
כותבים את חמש השאלות המנחות (למטה) על הלוח ,מחלקים את הכיתה לקבוצות ולכל קבוצה נותנים שאלה
מהרשימה .אם יש יותר מחמש קבוצות ,ניתן לתת את אותה שאלה לשתי קבוצות .לחילופין ,אפשר להעתיק את
השאלות למצגת משותפת ב ,Google Docs-אחת לכל שקופית ,ולתת לכיתה לעבוד על התשובות במקביל.
זאת הזדמנות לאפשר לתלמידים ללמוד עם הטלפון ,לעבור בין הקבוצות ולהנחות אותם לגבי טכניקת חיפוש יעילה,
לכוון למקורות מועדפים ,אם נדרש ,לתקן תפיסות שגויות ולהוסיף משובים מקדמים על פי הצורך .קבוצה שסיימה
לענות על השאלה שלה מנסה לענות על השאלה המרכזית על סמך התשובות המשוערות שלהם לשאר השאלות,
או על סמך התשובות שכבר הצטברו במצגת המשותפת.

שאלות מנחות
.1
.2
.3
.4
.5

מה או מי מקלקל את הגבינה? הסבירו כיצד מתרחש התהליך וכיצד הוא קשור לשאלה המרכזית.
מה נדרש לצורך גדילה מהירה או פעילות אינטנסיבית? איך התאים עונים על הצורך הזה? איך התשובה
קשור לשאלה המרכזית?
איזה מרכיב שהרבה תאים משתמשים בו נמצא בשפע באוויר אך רק מעט ממנו נמצא במים? למה הוא
משמש? איך לדעתכם התשובה קשורה לשאלה המרכזית?
מה ההבדל ברווח האנרגטי בין נשימה אירובית לנשימה אנאירובית? באיזה תנאים לדעתכם יתפתחו
חיידקים מהר יותר? איך לדעתכם התשובה קשורה לשאלה המרכזית?
מה ההבדל במבנה של חומרים הידרופוביים להידרופיליים שגורם לראשונים להיות פחות מסיסים במים
ולשניים להיות יותר מסיסים במים? איך התשובה קשורה לשאלה המרכזית?

תשובות
 .1הגבינה מתקלקלת בגלל חיידקים שמתרבים עליה .ההפרשות של החיידקים פוגמות בטעם של הגבינה
ומקלקלות אותה.
 .2גדילה מהירה של חיידקים ,כמו גם פעילות אינטנסיבית של תאים ,צורכות אנרגיה רבה המופקת בנשימה
תאית אירובית ,כלומר צורכת חמצן .הגבינה תתקלקל מהר אם החיידקים שגדלים עליה יבצעו נשימה תאית
אירובית ,ותתקלקל לאט אם החיידקים עליה יבצעו נשימה תאית אנאירובית
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 .3חמצן נמצא בשפע באוויר ,אך כמעט ואינו נמצא במים .החמצן נחוץ לנשימה תאית אירובית ,המאפשרת
גדילה מהירה של חיידקים על הגבינה.
 .4הרווח האנרגטי בנשימה תאית אנאירובית הוא  2מולקולות  ATPעל כל מולקולת גלוקוז ,לעומת 30
מולקולות  ATPבנשימה תאית אווירנית .חיידקים היכולים לבצע את שני סוגי הנשימה יגדלו מהר יותר
בתנאים המאפשרים נשימה אווירנית.
 .5חומרים הידרופיליים מסיסים במים בגלל שהם מקוטבים או אפילו טעונים ,יש להם עודף או חוסר של
אלקטרון .חומרים מקוטבים הם חומרים בהם הסיכוי ל מצוא את האלקטרונים גבוה יותר באזור מסוים של
המולקולה ,שנקרא 'קוטב שלילי' .האזור בו הסיכוי למצוא את האלקטרונים נמוך יותר נקרא בהתאמה 'קוטב
חיובי' .בגלל שמולקולת מים היא מולקולה מקוטבת ,הקטבים ההפוכים (חיובי-שלילי) של חומר הידרופילי
ומים נמשכים אחד לשני ולכן החומר ההידרופילי מתמוסס היטב במים .מולקולה או אטום טעון (יון) מסיס
במים מאותה סיבה ,יש לו מטען חשמלי שיכול
להימשך לאחד הקטבים של המים .לעומת זאת,
בחומר הידרופובי פיזור המטען החשמלי הוא אחיד,
או קרוב לכך ,ולכן הוא נמשך הרבה פחות למים
המקוטבים ,ואינו מתמוסס היטב במים .מולקולת
החמצן ( )O=Oהיא סימטרית ופיזור האלקטרונים
עליה הוא אחיד למדי ,ולכן היא בקושי מסיסה
במים .הרחבה :ראו למעלה הסבר קצר על דיפול
מושרה.
תמונה  :2גם לחיידקים מגיע פילטר טוב

נסכם שוב :אם מחברים את כל הסעיפים יחד מקבלים
ששמירת הגבינה במים מפחיתה את זמינות החמצן לחיידקים ,מה שמפחית את קצב הנשימה התאית האירובית,
או מחייב נשימה אנאירובית .התוצאה בכל אחד מהמקרים – יצור  ATPמופחת ,וגדילה איטית יותר של החיידקים.

דגשים וקשיים אפשריים
•

תלמידים רבים אומרים ששומרים את הגבינה במים כדי שלא תתייבש ותהייה פחות טעימה .במקרה כזה
רצוי לעודד אותם להמשיך את השרשור הנסיבתי לבקש מהם להסביר מה הופך את הגבינה לפחות טעימה,
וכן הלאה והלאה ,עד לשלב שבו מזמינים אותם לצלול לשאלות המנחות.

•

אם הזכרנו כבר שרשור נסיבתי ,המתעניינים בכישור החשיבתי הזה מוזמנים לקרוא את 'תרגול שרשור
נסיבתי ' שכתבה אילת גולדשטיין בעלון מורי הביולוגיה .במאמר אילת מסבירה בבהירות מהו שרשור נסיבתי
ואיך אפשר להקנות את המיומנות הזאת תוך שימוש בשפע דוגמאות.

•

לחלק מהתלמידים קשה לעשות את החיבור בין קוטביות של מולקולה למסיסות במים .הסרטון הזה של
מט"ח יעזור להם לחבר את שני הדברים בצורה ברורה.

•
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•

כמובן שהשריה במים קרים אינה עוצרת לחלוטין את גדילת החיידקים ,אלא רק מאיטה אותה .בכל מקרה,
מוצרלה לא נשמרת ,גם במים קרים ,יותר מאשר יומיים שלושה .אבל זאת לא בעיה בכלל ,בגלל שגם ככה
אוכלים אותה הרבה קודם .)o:

ייצוג הבנה באמצעות מפות מושגים
לאחר שכל השאלות וכל התשובות כתובות על הלוח ,או על המצגת  , Google Docsעוברים לייצוג הבנה באמצעות
מפת מושגים ,מוסיפים על הלוח את ההנחיה החשובה ביותר לבניית מפת מושגים" :כל היגד (מושג-קישור-
מושג) צריך ליצור משפט בערך נכון" .הסבר קצר על מפות מושגים והפניה למתעניינים בתחתית המסמך.
רצוי לכתוב בצד את רשימת המושגים הבאה :חמצן ,גבינה ,מולקולה לא מקוטבת ,מים ,מולקולה הידרופובית,ATP ,
נשימה אירובית ,נשימה אנאירובית ,פיזור מטען חשמלי לא אחיד ,חיידקים .ניתן להוסיף מושגים על פי הצורך.
מזמינים נציג מכל קבוצה להוסיף מרכיב למפת המושגים עד שמשלימים את בניית המפה .אפשר ורצוי לתמוך את
המפה גם בקשרים רלוונטיים ,שלא הוזכרו בשאלות המנחות .יתכן שבסיבוב הראשון התלמידים יצרו היגדים שלא
יהיו מקושרים ביניהם ,ממשיכים להוסיף מרכיבים למפה עד שמתקבלת מפה המתארת את הקשר בין כל התשובות
ועונה ביחד על השאלה המרכזית.

הפחתת זמינות חמצן כאמצעי שימור מזון
הפחתת כמות וריכוז חמצן כדי לעכב גדילה של חיידקים היא שיטה מוכרת לשימור מזון .אריזה בוואקום מבוססת
בדיוק על אותו רעיון.
להפחתת ריכוז החמצן יש ערך נוסף ,כי היא מונעת חימצון של המזון ופגיעה בטעמו .אריזה של צ'יפס בשקית
מנופחת בחנקן ללא חמצן היא דוגמה מצוינת לשימוש הזה .אגב ,היה אפשר להכניס לשקית פחות חנקן ,אבל
מנפחים את השקית כדי למנוע שבירה של הצ'יפס ,ולא בשביל לבאס תלמידים בטיולים שנתיים ,כשהם מגלים כמה
מעט צ'יפס יש בשקית...

כמה מילים על שיעור יישומי
שאלות בהן התלמיד מיישם בחיי היום יום את הידע שרכש בשיעור הן נכס עבורנו מכמה סיבות.
.1
.2
.3
.4

הרלוונטיות הגבוהה מייצרת קישור של נושאי הלימוד למושגים רבים אצל התלמיד ,מייצר הבנה עמוקה במגוון
נושאים.
הקישור המרובה של נושאי הלימוד לחיי התלמיד מאפשר שליפה מהירה ושימוש חוזר במקומות אחרים.
ההבנה הגבוהה של אוסף נושאים מגוון מאפשרת לנו ,המורים ,להשתמש בשאלה יישומית כעוגן לימודי ,ולקשר
אליה חומר חדש הקשור לנושאים שנלמדו בשאלה וממנה שוב ,אל עולם התלמיד.
ההבנה של העולם הסובב אותם יוצרת אצל התלמידים וודאות גבוהה יותר וביטחון רב יותר בידע ובכישורים
שלהם ,הם מרגישים ש'ידע זה כוח' ,מה שבתורו מעודד את התלמידים להמשיך ללמוד.
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כדי להפיק משאלה יישומית את המקסימום כדאי לעודד את התלמידים להעלות את השאלה בפורום חיצוני לכיתה,
עם חברים או בארוחת ערב בה מוגש אורז ,עדשים ,חומוס או כל זרע אחר.
אך כדי שהתלמיד יעלה את השאלה בפני אחרים עליו להגיע לתחושת מסוגלות גבוהה .ניתן להגיע לתחושה הזאת
על ידי כך שכל תלמיד יבנה בעצמו מפת מושגים שמבטאת את הבנתו את התשובה ויקבל עליה משוב מותאם
אישית .לצורך כך ניתן להיעזר בכרטא ,כלי ממוחשב שמאפשר למורה לתת לכל תלמיד משוב מותאם אישית על
מפת המושגים שלו ,תוך חיסכון ניכר בזמן.
מערך השיעור הנוכחי ,והשאלה המרכזית שלו ,מופיעים גם בכרטא .כותבים במנוע החיפוש את מספר השאלה,28 ,
ומתחילים סשן לימודי .המוסף לתלמיד כולל את רשימת המושגים .בהזדמנות הזאת תוכלו לראות איזה תפיסות
שגויות לא הצלחתם לדוג בזמן השיעור ולתקן אותן.

 113מילים על מפות מושגים וכרטא
בשימוש נכון ,מפות מושגים הן כלי אפקטיבי לרכישת ותרגול כישורי חשיבה מגוונים ,במגוון תחומי ידע ובטווח גילאים
רחב .אך למרות זאת מורים מעטים בלבד במערכת החינוך הישראלית משתמשים במפות מושגים .שתי סיבות
עיקרית לכך ,מעטים המורים המיומנים בבניית מפות מושגים ובהוראה איתן ,ומעטים עוד יותר המורים שיכולים
להקדיש את הזמן הנדרש למתן משוב לתלמידיהם על מפות המושגים שבנו.
כרטא ,מערכת ממוחשבת שפותחה על ידיי כרטא הב ,במימון המדען הראשי במסגרת ישראל
דיגיטלית ,מאפשרת למורה לתת משוב אישי על מפות שבנו תלמידים תוך חיסכון ניכר בזמן .בלוג
הבית של כרטא כולל אוסף של פוסטים העוסקים בהוראה מפות מושגים ,כשהמרכזי שבהם מציג
דרך נוחה ואפקטיבית להכניס מפות מושגים לשגרת הלימוד בכיתה .לעמוד הבית של כרטא.
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