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 'ו-'ה: כיתה

  GoogleForm / GoogleDocs: יישומון

 נתוניםפעילות חקר : נושא סטטיסטי

 עינת גיל: כתיבה ופיתוח

 תרבות הפנאי ו הנוער אגף

 'ו-'הות כיתל Google Docsבעזרת חקר נתונים 

 רקע

את מבקשת  היא. ילדים של הפנאי לבדוק את תרבות התבקשה משרד החינוך של הנוער אגףיועצת ל

. 'וכו אלימות, משחקים גני, לימודית עזרה -יישוב שלכם /בשכונה קיימותעד כמה  לדעת כדי עזרתכם

 .לשפר את השירותים הניתנים לילדים ונוערלקבל תמונה כוללת ומטרתה להיעזר בסקר כדי 

 

 שאלות כלליות

 ?ילדים לגבי תרבות הפנאי שלהם בשכונההייתם חושבים שכדאי לשאול מה  .1

  

    

 

 ?תן תשובות אמינות ומדויקותיכיצד הייתם ממליצים לבדוק שאלות אלו באופן שי .2

  

  

 

 ?שערו מה עשויים להיות הממצאים מסקר שכזה .3
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 כלי טכנולוגי

עריכה ושיתוף של מסמכי , בפעילות זו נעשה שימוש בכלי מחקר

 .ארגן אותם בגרףנאסוף נתונים ונ ובעזרתם, (Google Docs)גוגל 

 

 

  נתונים

הנמצא ברשת )מילדים ברחבי הארץ שימלאו שאלון מקוון  יאספוהנתונים שנעזר בהם לפעילות זו 

  .בנושא תרבות הפנאי של ילדים( האינטרנט

 "ילדים של הפנאי תרבות סקר"טופס היכנסו ל איסוף הנתוניםהשתתפות בתהליך לצורך 

 עזרההסקר עוסק בשאלות הקשורות ל .ומלאו אותו, (1איור ראו גם ) Google Docs -במסמכי גוגל 

טחון יהב ,המאורגנת בחוגים ובפעילויות נוער היקף הפעילות, מידת השימוש בהםמתקנים ו, לימודית

 .קיון בשכונהיהאישי והנ

 . ובצורה המדויקת ביותר, אנא מלאו את השאלון פעם אחת. השאלון הינו אנונימי

https://docs.google.com/forms/d/1U48ZuifXLxBtAWm2bZv6oZcdhY06m768QlUDKFEmN-M/viewform
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 .(GoogleDocs)בעזרת טופס במסמכי גוגל איסוף נתונים  1 איור
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 ארגון הנתונים

מכיתתכם ומתלמידים אחרים בארץ  –על ידי כל ממלאי השאלון הנתונים שנאספו הצגת לצורך 

במסמכי  סיכום התשובות לטופס סקר תרבות הפנאי של ילדים לחצו על - העושים את הפעילות

  .גלגו

 :הגרפים אותם תקבלו יהיו מכמה סוגים

 :דיאגרמת עוגה

  

 

 

 

 גרף עמודות אנכי

 

 

 

 

 

 גרף עמודות אופקי

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1U48ZuifXLxBtAWm2bZv6oZcdhY06m768QlUDKFEmN-M/viewanalytics
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  ניתוח נתונים

 :ענו על השאלות הבאותממצאי הסקר והסתכלו על 

 ?השתתפו בסקר זהומאלו גילאים אלו יישובים ילדים מ .א .1

  

  

 ?מספרםומה שהשתתפו בסקר מה אחוז הבנים והבנות  .ב

  

  

 

 ?(5שאלה ) מהי ההתפלגות של אזורי הפנאי השכונתיים בקרב הילדים שענו .2

   

  

  

 

בדקו היטב את השאלה כאשר אתם ? עד כמה נוהגים ילדים להשתמש באזורי הפנאי השכונתיים .3

 .וענו תשובה מדויקת ככל האפשר, עונים

   

  

  

 

דומה ( בסקר 6שאלה )האם תשובתכם למידת השימוש . השוו את תשובתכם עם ילדים נוספים .4

 ?ואם כן במה, או שונה
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והסבירו עד , ת בפעילות מאורגנתוהעוסק, בסקר 8 -ו 7 ,4 מסקנות שונות לגבי שאלות 3הסיקו  .5

? המצב דומה כםהאם בשכונה של. לא הגיוניותכמה המסקנות מהנתונים נראות לכן הגיוניות או 

 .פרטו? כמות הפעילות דומה כםהאם אצל

   

  

  

  

 

 (. 9שאלה ) רמות הבטחון שהילדים שענוהשכיחות של בחנו את  .6

 ? הישוב שלהם/עד כמה בטוחים הילדים בשכונתם .א

   

   

 ?חוסר ביטחון של ילדים בשכונתם/ מה עשויים להיות הגורמים לבטחון  .ב

   

   

   

הם אכן הגורמים כיצד הייתם מציעים לבדוק באמצעות חקר נתונים אם הגורמים שהעליתם  .ג

 ?לחוסר הבטחון בקרב ילדים מאזורים שונים בארץ

   

   

   

 



 יישומוניםחקר נתונים משולב  

 
 
 

__________________________________________________________________________ 

 /http://ymath.haifa.ac.il  מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי

 

כפי שמדווחים , (בסקר 11שאלה ) רמת הנקיון בשכונות וישובים בארץהממצאים על בחנו את  .7

 ?מציעים לבדוק את המידע הזה באופן נוסףכיצד הייתם . עליהם התלמידים שמלאו את הסקר

   

   

   

 

לו היתה מבקשת , אגף הנוער לשאול את הילדיםליועצת אלו שאלות נוספות הייתם מציעים  .8

המרחיבות את הנושאים שנשאלו או  שאלות 3נסחו ? לדעת עוד על פעילות ילדים בשעות הפנאי

 .מציעים נושא נוסף

   

   

   

   

 

 ןונסו לשפר אות, חשבו עד כמה הן תורמות לנושא הסקר, ות שהצעתםדונו עם חברכם בשאל .9

 .במשותף
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 מדריך למורה

 אגף הנוער ותרבות הפנאי 

 'ו-'ות הכיתל Google Docsבעזרת חקר נתונים 

 

 מטרת הפעילות

בנושא תרבות הפנאי נתונים תהליך חקר נתונים רב שלבי במסגרתו נאספים מטרת הפעילות היא 

על הילדים לפרש וממצאי הסקר מתעדכנים ומתועדים בקובץ . מילדים בארץ העושים את הפעילות

לתלמידים ללמוד על נושא שעשוי הפעילות מאפשרת  .מתוך ייצוגים גרפים ומספריים ולהסיק מסקנות

בארץ הנוער על הנעשה  לאגףלהיות רלוונטי לעולמם בתוך הקשר פעילות בו הם מתבקשים לסייע 

  .בתחום תרבות הפנאי

 

 הרחבה על הכלי

GoogleFrom אחד מכלי ינו הGoogleDocs להכין טפסים וסקרים ולהציג את תוצאותיהם  מאפשרו

 .הסקר בייצוגים ויזואלים ומספריים בקובץ אקסל שיתופי או סיכום תוצאות

כדי לקבל , חשבון בגוגל ליצורוכן מומלץ מאוד , עם טופס השאלון היכרותלערוך  יש, כהכנה לפעילות

 .ושימוש בקבצים שיתופיים, ובהם יצירת טפסים GoogleDocsגישה לכלים השונים של 

 

 שאלות ופרטים שחשוב להתייחס אליהם

רצוי לתת זמן לכל  .לצורך מילוי הטופס וסיכום התשובות בדקו שלכל התלמידים גישה לאינטרנט

 (.כך יהיו יותר נתונים)לפני תהליך הניתוח , ה למלא את הטופסהכית
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 הרחבות אפשריות

הבודק היבטים אחרים של תרבות הפנאי , הינן בניית סקר המשך לשאלון המוצע, אפשרויות נוספות

, עריכת דיון מהן המגבלות של המידע המושג לאור השאלות שנשאלו. של בני נוער או נושאים אחרים

, מה לא נשאל ומעניין. שהרי כל סקר בודק היבטים מסוימים בנושא הנשאל. היא אפשרות נוספת

עשוי להוליד  –ניתוחים אחרים לאפשרות לקבל תשובות על היבטים שונים או י כיצד לנסח שאלות כד

 . דיון מעניין לתלמידים סקרניים
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 GoogleDocsהעושות שימוש ב לפעילויות הקשר לתוכנית הלימודים  

 פעילות כיתה נושא יישומון 

5 GoogleDocs איסוף נתונים דרך : מעגל חקר נתונים

מסוגים  פרשנות גרפים, מילוי טופס סקר

 ונתונים מספרים שונים

 הנוער אגף: ו-ה ו-ה

 – הפנאי ותרבות

  נתונים פעילות חקר

 

באגף , פעילות זאת נותנת מענה לנושאים הבאים בחקר נתונים מתוך תוכנית הלימודים למתמטיקה

 :ל במשרד החינוך"לת

 הערות נושא כיתה

     111-118'  עמ  נתונים חקר ה

 ;  נתונים של קבוצות בין והשוואה ניתוח ארגון, איסוף -

  עמודות ודיאגרמת טבלאות -

 במסגרת ויפעל נתונים חקר ילמד התלמיד

 העלאת, שאלה ניסוח:  הכולל תהליך

 של וניתוח הצגה, ארגון, איסוף, השערות

 .ודיון מסקנות הסקת, נתונים

( שעות 8) יחסית שכיחות, שכיחות ,נתונים חקר ו

   135' עמ

 יחסית שכיחות, שכיחות נתונים חקר

 ביצוע פרויקט חקר רב שלבי: חקר

 ויפעל נתונים חקר ילמד התלמיד

, שאלה ניסוח:  הכולל תהליך במסגרת

 הצגה, ארגון, איסוף, השערות העלאת

 .ודיון מסקנות הסקת, נתונים של וניתוח

 


