פעילויות

אינפוגרפי-מה? אינפוגרפיקה!
יעל שלייפר*
אינפוגרפיקה היא סוגה של תקשורת חזותית ,שמטרתה
העברת מסר או מידע שקשה להעביר בפשטות באמצעות
טקסט בלבד .יוצר האינפוגרפיקה מחליט מראש באיזה אופן
יסביר את הסיפור ,המידע או המסר שברצונו להעביר ואיזו
השפעה הוא רוצה לגרום ,כך שמבחינה זו ,אינפוגרפיקה היא
למעשה מקבילה חזותית לכתבת פרשנות או סיקור .היא
מציגה רק את המידע הספציפי שתומך במטרת ההסבר,
וזאת בניגוד להצגת מידע ,המאפשרת למשתמשים בה לחקור
ולהפיק תובנות מן הנתונים באופן עצמאי.1
אינפוגרפיקה יכולה לשמש כלי להוראת הכימיה ,בדרכים
שונות .בהיותה צבעונית וססגונית ,היא מגרה את הלומד
להתעמק בנושא המוצג; היא מכילה מידע ממוקד ביותר ,כך
שהלומד אינו חווה עומס ,אך עם זאת יש בה הזמנה לקריאה
מעמיקה יותר ומחקר.

הדרכים שבהן אני משתמשת באינפוגרפיקה כדי ללמד
משלבות פוסטרים מאתר  .Compound Interestבאתר
תמצאו עשרות רבות של פוסטרים יפהפיים העוסקים
בהיבטים שונים של כימיה בחיי היום-יום ,ובהם :כימיה של
מזון ,קוסמטיקה ,סביבה ,תרופות ,ספורט ,הטבלה המחזורית,
היסטוריה כימית ,לוחמה כימית ,כימיה אורגנית ,כימיה
פיזיקלית ,והיד עוד נטויה!
פוסטרים רבים מכילים מבנים של מולקולות בייצוג מקוצר,
ולכן אני נעזרת בהם כאשר התלמידים מתַרגלים את נושא
המעבר מייצוג מלא לייצוג מקוצר של נוסחת מבנה.
באמצעות המבנים הרבים המוצגים בפוסטרים אפשר לתרגל
גם את הנושא "זיהוי קבוצות פונקציונליות".
כמובן ,תוך כדי התרגול אנחנו מתבלים את השיעורים במידע
על המבנים המופיעים בפוסטרים.

* גב' יעל שלייפר ,מורה לכימיה ,בית ספר תיכון עתיד למנהיגות מדעית קהילתית ,לוד.
המידע מאתר ויקיפדיה.
1
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איור  .1הצבעים והריחות של שושנים באדיבות  andy brunningמאתר

מסדר את המידע בצורה כזו שקל לקרוא ולהבין ,יותר צבעוני ,בעל
תמונות ושובר שגרה .יכול להיות שיהיו כאלה שהשינוי יקשה על קליטת
המידע.
תלמידה ג :יתרונות  -השילוב בין תמונות ומידע מילולי מקלות על ההבנה
של הקורא לפי דעתי בגלל שזה ממחיש את המידע בדרך אחרת .זה גם
מעלה עניין וסקרנות.
חסרונות  -לא חושבת שיש ,אולי אם יש סידור מבולגן של המידע
והתמונות על הפוסטר אז זה יכול לבלבל את הקורא.
תלמיד ד :יתרונות  -הצגת הנושא בצורה ויזואלית עוזרת להמחיש
לקוראים את המידע .חסרונות  -על מנת ליצור פוסט שמושך תשומת לב
רבה צריך לרוב להשקיע מחשבה רבה על איך ליצור פוסט כזה .למי
שהתברך במוח יצירתי זה בשבילו בונוס.

copmpund interest

תלמידי כיתות ט' ו-י' בבית ספרנו עושים את צעדיהם
הראשונים בלימודי הכימיה ,ואיתם אני נוהגת לעיין בפוסטרים
השונים כאשר אנו מתחילים את השלב הראשוני של בחירת
נושא להשתתפות בתחרות "יש לנו כימיה" .הפוסטרים הם
מקור להשראה ואפשר למצוא בהם שפע של רעיונות לנושאי
חקר עבור התלמידים.
כל תלמידי כיתה ט' מתבקשים להגיש עבודה העונה על
קריטריונים הדומים לאלו הנדרשים בעבודות בתחרות "יש
לנו כימיה" ,וחלקם אף ניגשים לתחרות עצמה.
תלמידי כיתה י"ב ,שאותם אני מלמדת את נושא הבחירה
"כימיה אורגנית" ,ביצעו משימת הערכה חלופית שבה היה
עליהם לבחור פוסטר ,לתרגם אותו לעברית ולהוסיף מידע
נוסף על הקיים בפוסטר המקורי .נוסף על כך ,היה עליהם
לחבר חמש שאלות העוסקות בתת-הנושאים של יחידת
כימיה אורגנית בהקשר של מבנים המופיעים בפוסטר שבחרו.
בעתיד אני מתכננת לערוך עם התלמידים תערוכה ובה כל
קבוצה תציג את הפוסטר שלה; השאלות שהתלמידים חיברו
ישמשו אותי להערכה מסורתית במבחן או בוחן.
בקישור הבא ניתן למצוא את הנחיות לתלמידים לביצוע
הערכה חלופית.

רפלקציות של תלמידים בעקבות משימת הערכה

 .1אילו יתרונות או חסרונות טמונים לדעתך בהצגת מידע
בדרך זו (פוסטר)?

תלמידה א :יתרונות  -זה יותר מסקרן ומזמין ,זה מסכם בצורה
מיטבית את הנושא וזה יצירתי.
חסרונות  -לפעמים אנשים שופטים אם זה מעניין או לא רק לפי תמונות
או כותרות ולא לפי מה שכתוב בפנים.
תלמיד ב :לדעתי המידע שמוצג בפוסטר יותר נגיש לעין .הפוסטר
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איור  .2יום האהבה שמח באדיבות  andy brunningמאתר
copmpund interest

 .2האם בעקבות ההתנסות שלך בביצוע המשימה היית
ממליצ/ה לחזור על פעילות כזו בנושא אחר (לא כימיה
אורגנית)? מדוע?

תלמידה א :הייתי ממליצה כי את לומדת ככה על הנושא בדרך יצירתית
וגם עם חברים .ואת גם יכולה ללמוד מהפוסטרים של שאר הכיתה .אבל,
לדעתי ,זו לא דרך ללמוד חומר חדש לגמרי.
תלמיד ב :בנושאים שעוסקים הרבה בחישובים ,כמו סטוכיו ,לדעתי
זה פחות יעבוד כי בהם צריך תרגול ופחות שינון חומר .בנושאים שהם
יותר עיוניים ,אולי כמו שומנים ,זה יכול לעבוד.
תלמידה ג :הייתי ממליצה לחזור על פעילות כזו ,זאת הייתה משימה
קלילה בעיניי ,לא לקחה הרבה זמן עשייה.
תלמיד ד :כן ,מכיוון שעצם ביצוע העבודה עזר לי משמעותית בקליטה
של החומר וביישומה .לא תמיד מה שאנחנו קוראים מטקסטים או מצפייה
בסרטונים נקלט במוח בצורה מספקת.
 .3אילו יתרונות או חסרונות טמונים בביצוע משימה כזו
בהשוואה למבחן מסורתי?
תלמידה א :חסרונות – לא כולם מתמחים בתוכנות של יצירת פוסטר.
זה קשה לעשות את זה מרחוק בקבוצה .בקבוצות גדולות ( 4ויותר)
קשה יותר לעבוד כי קשה לבחור נושא שכולם רוצים ולחלק את העבודה
שווה בשווה.
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יתרונות – זה נותן אפשרות לתלמידים להוכיח את הידע שלהם בלי לחץ
שמופעל כתוצאה ממבחן .זה יותר מסקרן ללמוד את החומר ככה ולפעמים
גם לזכור אותו טוב יותר ממבחן .כשתלמידים אחרים רואים ומשתמשים
בתוצר שעשית זה נותן הרגשה טובה ,יותר ממבחן לדעתי.
תלמיד ב :היתרונות הם הורדת לחץ של מבחן ,עבודה קבוצתית,
והתעסקות בכלי שימושי שלא יוצא לעסוק בו בביה"ס .מצד שני
הקבוצות יכולות להפיל את כל העבודה על אחד או יותר מהקבוצה ולא
לתרום ,וגם יכול להיווצר מצב של חלוקת עבודה וכך כל אחד לומד רק
חלק מהחומר במקום את כולו כמו למבחן.

תלמידה ג :יתרונות – בגלל שזו עבודה קבוצתית אפשר לחלק את
העבודה בין חברי הקבוצה וזה מוריד מהלחץ והזמן השקעה של כל
אחד ,מבחן מסורתי היה דורש יותר זמן השקעה מכול אחד (בתקופות
מבחנים זאת בעיה).
חסרונות – אולי היו כאלה שהיה להם קשה מבחינה יצירתית לחשוב על
שאלות שונות שמתלוות לפוסטר והם היו מעדיפים מבחן.
תלמיד ד :יתרונות – התנסות בעבודה בקבוצות ויצירת שיתוף פעולה
בין חברי הקבוצה תורמת להליך העבודה בפרט ובהיבט החברתי לשיפור
יכולות של יחסי אנוש .חסרונות  -אם נכשלת במשימה אין מועד ב לעומת
במבחן שאם בו נכשלת יש אפשרות לעשות מועד ב.

להלן פוסטר דוגמה שהכינו התלמידים:

הכימיה של הדבש
איך דבורים מייצרות/מכינות דבש?
הדבש שאנו אוכלים מיוצר מצוף של פרחים .צוף הפרחים הינו תערובת של סוגים
שונים של סוכר ,חלבונים ותרכובות אחרות המצויות בתמיסה מימית.
למרות סוגי הצוף השונים ,לעיתים קרובות הסוכר הדומיננטי יהיה סוכרוז.
כאשר הדבורים קוצרות צוף ,הוא מאוחסן בקיבת הדבש שלהן ,בנפרד מהקיבה
הרגילה שלהן .הצוף מתערבב עם אנזימים המפרקים את הסוכרים הגדולים
הקיימים בצוף ,כמו הסוכרוז אשר נחשב דו-סוכר ,לסוכרים הקטנים יותר כגון
גלוקוז ופרוקטוז שהם חד סוכרים המרכיבים את הסוכרוז.

כאשר הדבורה הפועלת חוזרת לכוורת היא פולטת את
תמיסת הצוף ומעבירה אותה לדבורת הבית ,אשר מעלה
גירה ושותה/גומעת שוב את הצוף במשך  20דקות,
ומפרקת את הסוכרים הגדולים עוד יותר כך שיאשרו רק
מעט מולקולות סוכרוז.
לאחר מכן ,הצוף מופקד בחלת דבש.
הצוף יכול להכיל עד  70%מים וכדי להגיע למרקם הדבש
שאנו מכירים חייב הצוף לעבור תהליך אידוי מים.
הדבורים מאווררות אותו כדי לזרז את אידוי המים ,עד
שריגוז המים ירד לכדי .17%

לדבש תכונה מיוחדת והיא שהוא לא מתקלקל.
אז מדוע הדבש לא מתקלקל?
לתכונה זו  2גורמים עיקריים:
 .1לדבש יש תכולת מים כלכך נמוכה ,שהוא שואב מים
מסביבתו הקרובה ,כלומר הוא יכול לייבש חיידקים ופטריות
ובכך למנוע קלקול לטווח ארוך.
 .2רמת ה PH-חומצה גלוקונית היא חומצה הדומיננטית
בדבש ,המיוצרת על ידי פעולת הפרשות של הדבורים על
הגלוקוז .חומצה זו וחומצות אחרות ,מעניקות לדבש PH
נמוך בין  3ל .4-דבר זה ,יחד עם העעובדה שהוא מכיל גם
כמויות קטנות של מי חמצן ,הופך אותו לעוין מידי לגדילת
והתפתחות של חיידקים.

כל המידע לקוח מעמוד האינטרנט Compound Interest
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להלן דוגמה לשאלות שהציעו תלמידים בעקבות הפוסטר שיצרו:

הערכה חלופית בכימיה – שאלות בעקבות הפוסטר
OH

1.האם מולקולת הגלוקוז פעילה אופטית? קבע והסבר.
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2.קבע ונמק איזה נוקלאופיל חזק יותר :מולקולת מי חמצן –  H2O2או יון )OH(aq
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3.לפניך מולקולת סוכרוז:

H
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א .הקף שתי קבוצות פונקציונליות שונות במולקולה וכתוב ליד כול קבוצה
את שמה.
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ב .קבע האם סוכרוז מסיס במים.
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4.דבש מכיל בתוכו את החומצה הגלוקוגנית ואחוז קטן של מים .נוצרת תגובה
בין החומצה הגלוקוגנית למים.
א .נסח את מנגנון התגובה.
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5.קבע האם המולקולות גלוקוז ופרוקטוז הן איזומרים אחת של השנייה.

OH

של כול אחת מהן .במידה וקבעת שהן איזומרים ,ציין את סוג האיזומריה.

OH

חומצה גלוקגונית
OH

O

אם קבעת שהן אינן איזומרים רשום את הנוסחה המולקולרית
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HO

OH

HO

פרוקטוז
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ב .קבע ונמק האם הפחמן המסומן במולקולת החומצה הגלוקוגנית הוא
כיראלי.

גליון  ■ 37מרץ 2022

HO

O

סוכרוז

עוד אפשרות היא שהתלמידים ייצרו בעצמם אינפוגרפיקה
ללא שימוש בפוסטרים המוכנים .אתר האהוב עליי הוא
 ,Canavaבאמצעותו אפשר ליצור אינפוגרפיקות מרהיבות.
הוא מכיל אינסוף עיצובים מוכנים מראש בנושאים שונים וכן
רקעים ,גרפיקות ותמונות לשילוב בפוסטרים – כולם מרוכזים
תחת קורת גג אחת.
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גלוקוז

השימוש באינפוגרפיקה בשיעורים מוסיף גיוון ועניין חדש
למורה וללומדים .אינפוגרפיקה יכולה להעשיר את הידע
של כל הנוכחים בכיתה ,להעמיק את החיבור של התלמידים
למקצוע הכימיה ולחזק את ההבנה שכימיה קשורה קשר
הדוק לחיי היום-יום שלנו.
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