שם הקייטנה:
בוגרי ג' באנגלית עולים כיתה Summer School for 3rd grade
היקף:
 30ש'
תקציר:
בקורס 'בוגרי ג' באנגלית עולים כיתה' יוכלו המשתתפים לחזור ולהתחזק באופן חוויתי ומשחקי ,בעזרת מורה
מומחה באנגלית על נושאים מרכזיים שנלמדו בבית הספר היסודי ולהגיע מוכנים יותר לכיתה ד'
קהל יעד (כיתה):
בוגרי ג'
דרישות מקדימות להשתתפות (ציוד ,הרשמה):
מחשב עם חיבור לאינטרנט ,מיקרופון ואזניות
סילבוס ודרכי הוראה  -פירוט המפגשים:

מס'

1

שם השיעור
N for Ninja

2

BbB

3

I Like Colors

4

Numbers

5

Birthday

6

What's in the
?basket

תיאור השיעור
זה שיעור פתיחה בו התלמידים
מציגים את עצמם בעזרת
המורה.
השיעור מתמקד באות N
התלמידים מעשירים את אוצר
המילים המתחילות ב N
באמצעות שירים ,משחקים
ופעילויות רבות.
יש נגיעה וקישור למספרים
וצבעים.
השיעור עוסק באות  :Bכתיבת
האות ,הצליל של האות ומילים
המתחילות איתה .הילדים
יעשירו את אוצר המילים שלהם
בעזרת שירים ,סרטונים
ומשחקים התלמידים מעשירים
את אוצר המלים ,משפרים
כתיבה והבעה בעל פה.
התמקדות נגיעה נוספת בנושא
של הצבעים שרק מהשיעור
הראשון כהכנה לשיעור הבא.
נושא השיעור הוא דברים
שאנחנו אוהבים תוך
התמקדמות באות  ,Cבצליל
שלה ,איך לכתוב אותה ומילים
המתחילות איתה .התמקדמות
מעמיקה בנושא של צבעים,
כולל תרגול ,פעילויות כיפיות,
שירים ומשחקים.
נושא השיעור הוא מספרים
ודברים שניתן לעשות איתם.
משחקים ופעילויות בנושא
מספרים .הקניה של אוצר מילים
נוסף שיתורגל באמצעות שירים
ומשחקים .חזרה על האותיות
 . N ,Bוהקניית ההבדלים בין
אותיות קטנות הנכתבות על
שתי שורות לבין אותיות קטנות
הנכתבות בשורה אחת קטנה.
נושא השיעור הוא יום הולדת
אותו ומועבר ע"י סיפור
אינטרקטיבי ובו הילדים צריכים
לענות למורה ולעשות דברים.
הקניית אוצר מלים המתחילות
ב .Fנחזור ונתרגל את הצליל
של האות  ,Fואיך כותבים
אותה.
נתעמק במילה  INובמשפטים
שניתן ליצור איתה באמצעות
מילים שלמדנו בשיעורים
קודמים ע"י פעילויות מעניינות,
שירים ומשחקים .נתמקד באות

תוצר מצופה
שיפור יכולת כתיבת האות
 Nורכישת אוצר מילים
בהתאמה .שיפור יכולת
שימוש המילים הללו
במשפטים .שיפור יכעולת
השמעות להוראות
באנגלית ומענה לשאלות.

הרחבת אוצר המלים עם
האות  Bוצבעים
שימוש בצבעים בתוך
משפט ושיפור יכולת הבנת
משפטים וביצוע משימות.

שיפור יכולת הבעת
משפטים מלאים בע"פ,
הבנה של הצלילים השונים
של האותיות ,זיהוי אותיות
וצלילים וכתיבה.

מענה על שאלות הנשאלות
באנגלית ,רכישת אוצר
מילים ושימוש בו
במשפטים .שיפור יכולת

כתיבה.

רכישת אוצר מלים בנושא
תיירות וטיולים.
שיפור כתיב באמצעות
משחקי איות.
תכנון טיול והתנסות
וירטואלית בביקור בארץ
אחרת.
הקניית אוצר מלים עם
האות  .Mרכישת יכולת
בניית משפט תקני עם
המילה  ,INזיהוי אותיות

7

The cat is on the
mat

8

Snail the Snail

9

5 little monkeys

10

Bingo

 ,Mבצליל שלה ,איך היא
כתובה ומילים המתחילות איתה
באמצעות קליפים וסיפור.
נתעמק במילה  ONובמשפטים
שניתן ליצור איתה באמצעות
מילים שלמדנו בשיעורים
קודמים ע"י פעילויות מעניינות,
שירים ,סיפורים ומשחקים
וקליפים.
התמקדות באות  ,Sהצליל שלה
והאופן בו נכתבת .רכישת אוצר
מילים באמצעות שירים,
סיפורים ומשחקים של מילים
המתחילות ב  .Sהילדים ילמדו
קישורים בין מילים ליצירת
מילים חדשת.
רכישת אוצר מילים הקשור
בפעולות שונות באמצעות
משחקים ,למידת משפטים עם
תמונות ופעילויות שהילדים
מבצעים .התמקדות באות ,G
בצליל ,כתיבה ,ומילים
המתחילות איתה.
התעמקות באות  ,Oבצליל,
במשמעות של אות ניקוד ,מילים
המתחילות איתה וכתיבה .
נושא השיעור הוא חיות וניגע בו
באמצעות שירים משחקים
ותרגול.

הקניית אוצר מילים
ומבנה משפט ,זיהוי אותיות
ודיבור.

הקניית אוצר מילים
 ,זיהוי אותיות וצלילים.
שילוב של מילים ליצירת
מילה ,קישור בין משפט
לתוכן.
הקניית אוצר מלים
בנושא פעולות ומילים
באותה  ,Gשילוב של
מילים ליצירת מילה ,קישור
בין משפט לתוכן.
הקניית אוצר מילים ושימוש
במילים אלו נכונה בנושא
חיות ומילים שמתחילות ב-
O

