שם הקייטנה:
בוגרי ד' באנגלית עולים כיתה Summer School for 4th grade
היקף:
 30ש'
תקציר:
בקורס 'בוגרי ד' 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 ה'
קהל יעד (כיתה):
בוגרי ד'
דרישות מקדימות להשתתפות (ציוד ,הרשמה):
מחשב עם חיבור לאינטרנט ,מיקרופון ואזניות
סילבוס ודרכי הוראה  -פירוט המפגשים:

מס'

1

שם השיעור
A – cat

2

Monkey Style

3

Animals

4

Food is Good

5

Dinosaur's Picnic

6

Dragons

תיאור השיעור
זה שיעור פתיחה בו התלמידים
מציגים את עצמם בעזרת
המורה.
השיעור מתמקד באות A
וצליליה השונים התלמידים
מעשירים את אוצר המילים
המתחילות ב Aאו המכילות את
האות באמצעות שירים,
משחקים ופעילויות רבות.
יש נגיעה וקישור למספרים
וצבעים.
השיעור מתמקד ביחיד ורבים
והנה של מבנה משפטים
המשלבים בתוכם /THERE IS
 THERE AREהילדים יעשירו
את אוצר המילים שלהם
בעזרת שירים ,סרטונים
ומשחקים התלמידים מעשירים
את אוצר המלים ,משפרים
כתיבה והבעה בעל פה.
נושא השיעור הוא חיות ומקום
המצאם .המשך וחזרה על רבים
יחיד משיעור קודם תוך
התמקדות בצלילה השונים של
האות Oוהגייתם נכונה.
השיעור כולל תרגול ,פעילויות
כיפיות ,שירים ומשחקים.
נושא השיעור הוא אוכל (אוכל
בריא ולא בריא ואהבות
( . )AND DISLIKES LIKES
יש משחקים ופעילויות בנושא
אוכל .הקניה של אוצר מילים
נוסף שיתורגל באמצעות שירים
ומשחקים .חזרה על צלילי
אותיות הניקוד
נושא השיעור הוא שמות גוף
והוא מועבר באמצעות סיפור
אינטרקטיבי ובו הילדים צריכים
לענות למורה ולעשות דברים.
הקניית אוצר מלים ויכולת הבנת
הנקרא באצמעות שימוש
והחלפת שמות עצם בשמות
גוף .בשיעור גם צפייה

תוצר מצופה
שיפור יכולת הגיית A
וצליליה השונים .הבנה
מעמיקה של הצלילים הללו
ורכישת אוצר מילים
בהתאמה .שיפור יכולת
שימוש המילים הללו
במשפטים .שיפור יכולת
השמעות להוראות
באנגלית ומענה לשאלות.
הרחבת אוצר המלים
שימוש ברבים ויחיד בתוך
משפט ושיפור יכולת הבנת
משפטים וביצוע משימות.

שיפור יכולת הבעת
משפטים מלאים בע"פ,
הבנה של הצלילים השונים
של אותיות הניקוד ,זיהוי
אותיות וצלילים וכתיבה.
מענה על שאלות הנשאלות
באנגלית ,רכישת אוצר
מילים ושימוש בו
במשפטים .שיפור יכולת

הבנת הנשמע
והנקרא.
רכישת אוצר מלים בנושא
פיקניק ושמות גוף
באמצעות סיפור.

שיפור יכולת הבנת
הנקרא והנשמע.

בסרטונים ומילוי הוראות.
נתעמק במילה DRAGON
ובצלילי אותיות הניקוד שבה.
פעילות של הקראת סיפור
המשפרת יכולת הבנת
הנשמע .חזרה והקניית אוצר
מילים חדש בנושא אוכל
ותרגולו במבנה משפט.

רכישת יכולת בניית משפט
תקני עם אוצר מילים
שנלמד .זיהוי ותיקון טעויות
בטקסט כתוב לפי טקסט
קיים.

7

F for Family

8

Body Parts

9

My Home

10

review

פעילויות מעניינות ,שירים
ומשחקים .נתמקד באמצעות
קליפים וסיפור.
נתעמק באות Fתוך למידת
אוצר מילים חדש ושיר על
משפחה .שיפור יכולת מענה על
שאלות לפי טקסט כתוב .ילדים
יספרו על המשפחה שלהם
ויעסקו בנושא באמצעות
פעילויות מהנות אינטרקטיביות,
סרטונים ומשחקים.
התמקדות באות באברי הגוף.
רכישת אוצר מילים קשור ובניית
משפטים באמצועותו .תרגול
וחזרה על נושא של יחיד רבים
מכיוון זה .הילדים יקחו חלק
בנושא באמצעות פעילויות
מהנות אינטרקטיביות ,סרטונים
ומשחקים.
רכישת אוצר מילים הקשור
בחדרים בבית ומה שיש בתוכם
באמצעות משחקים ,למידת
משפטים עם תמונות ופעילויות
שהילדים מבצעים.
חזרה רחבה ומעמיקה על צליל
אותיות הניקוד ,יחיד רבים,
הרכבת משפטים ,חיות,
מאכלים ,שמות עצם ,חלקי גוף,
ופעילות מסכמת

הקניית אוצר מילים
ומבנה משפט ,זיהוי אותיות
 /מילים ודיבור.

הקניית אוצר מילים חלקי
גוף
 ,זיהוי אותיות וצלילים.
שילוב של מילים ליצירת
משפטים תקינים ,קישור
בין משפט לתוכן.
הקניית אוצר מלים
בנושא הבית שלי .יכולת
שילוב של מילים ליצירת
משפטים ,קישור בין משפט
לתוכן .שיפור הכתיבה
הקניית אוצר מילים ושימוש
במילים אלו נכונה בכל
הנושאים שלמדנו

