שם הקייטנה:
בוגרי ה' באנגלית עולים כיתה Summer School for 5th grade
היקף:
 30ש'
תקציר:
בקורס 'בוגרי ה' 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 ו'
קהל יעד (כיתה):
בוגרי ה'
דרישות מקדימות להשתתפות (ציוד ,הרשמה):
מחשב עם חיבור לאינטרנט ,מיקרופון ואזניות
סילבוס ודרכי הוראה  -פירוט המפגשים:

מס'

1

שם השיעור
About Us

2

Summer vacation

3

Friends

4

Shopping

5

Travel

תיאור השיעור
זה שיעור פתיחה בו התלמידים
מציגים את עצמם על פי מודל
כרטיסי זיהוי
התלמידים מעשירים את אוצר
המילים בנושאים כמו :מקום
מגורים ,תחביבים ותאור אישי.
יש הקניה ותרגול של נושא
שמות התואר .
השיעור עוסק בפעילויות הקיץ
המגוונות כגון :בלויים מחוץ
לבית ,ים בריכה וטיולים.
בעזרת שירים ,סרטונים
ומשחקים התלמידים מעשירים
את אוצר המלים ,משפרים
כתיב וכתיבה.
ישנה חזרה על שמות תואר
ושימוש במלות יחס באנגלית.
נושא השיעור הוא חברים
וחברויות תוך תיאור תכונות
ושימוש בפעלים המתארים
עיסוקים משותפים.
התלמידים מגיבים לדילמות
בנושא ידידות בכתב ובעל פה.
השיעור מחזק את השימוש
בזמני ההווה:
Present Simple, Present
.Progressive
המפגש בנושא הקניות מקנה
אוצר מלים רלוונטי לתלמידים.
הרגלי הצריכה והעדפות
אישיות .יש שימוש בצורות
שאלה תוך יצירת דיאלוג
אוטנטי בעל פה ובכתב .השיעור
כולל צפייה בסרטונים ,התנסות
בבניית קומיקס ומשחקי
הדמיה.
הקניית אוצר מלים בנושא
טיולים ותיירות .תכנון טיולים
והתאמתם למזג האוויר
במדינות השונות.
סגנונות טיול שונים  :רגלי,
אנייה ,וכו...

תוצר מצופה
שיפור יכולת הבעה בכתב
ובע"פ בנושא " מי אני?"
בניית תעודת זהות
באנגלית
שימוש בשמות תואר
בתוך משפטים .
הרחבת אוצר המלים
שימוש בשמות תואר
המתארים מקומות ומזג
אוויר
שימוש במלות יחס והווה.
שיפור כתיב באמצעות
משחק האותיות.
דיאלוג בנושא "חברות"
בעל פה ובכתב.
תגובות לדילמות בפורום
שימוש פעיל בזמני ההוה.

בניית מלות השוואה
דיאלוג בנושא קניות בעל
פה ובכתב
כתיבת תיאור קצר של
ההתרחשות בסרטון תוך
שימוש באוצר המלים
הנלמד.
רכישת אוצר מלים בנושא
תיירות וטיולים.
שיפור כתיב באמצעות
משחקי איות.
תכנון טיול והתנסות
וירטואלית בביקור בארץ
אחרת.

6

Countries

7

Art and Craft

8

Detective Story

9

Body Language

10

Koko

שימוש נכון בזמנים לתיאור
טיולים בעבר ובהווה.
המשך נושא הטיולים תוך
התמקדות במדינות מסיומות.
יבשות  ,מדינות וערי בירה.
קריאה במדריכי טיולים .מדינות
ושפות .למוד סוגות של אתרי
תיירות :היסטורי ,דתי,
גיאוגרפי.
הקניית אוצר מילים בסגנונות
שונים של אומנות  .צפייה
בסיור וירטואלי במוזיאון.
שיפור הבעה בכתב ובעל פה
תוך תיאור מילולי של הסיור.
הבנת הנקרא מתוך טקסטים
בנושא אמנות.
פיענוח ספור בלשי באמצעות
משחק תוך הקנייה של אוצר
מלים חדש והבנת הנקרא.
שימוש במשק תפקידים וחזרה
על מבנים דקדוקיים בנושא
בניית שאלות.
כתיבת דיאלוגים.
שפת גוף כהבעת רגשות,
עמדות ומחשבות .תיאור מצבים
אותנטיים תוך העשרת אוצר
המלים .בניית משפטים
המתארים תמונות מצב.
שימוש בפעלים המתארים
מצבים.
הרחבת נושא שפת גוף
באמצעות צפייה בסרטונים
דוקומנטריים .זהו התיעוד של
החוקרת גודהול בנושא שפה
ושימפנזים .קוקו הוא קוף אשר
הצליח ללמוד את שפת
הסימנים .התלמידים עוקבים
אחרי המחקר ומתארים אותו
תוך שימוש באוצר מלים חדש.

הקניית אוצר מלים בנושאי:
ארצות ,יבשות ושפות
תכנון ביקור באתרים
מפורסמים בעולם.
הבנת הנקרא בנושא:
חוברות תיירות.
הקניית אוצר מילים
ציור על פי מתן הוראות
באנגלית.
תיאור מילולי של סיור
במוזיאון.
פיענוח ספור בלשי
הקנייה של אוצר מלים
משחק תפקידים פעיל

הקניית אוצר מלים
שיח בנושא דילמות
כתיבת בנושא ידידות
בפורום

תיעוד ניסויים שנצפו
בשיעור
כתיבת מכתב למכון
המחקר העוסק בשפת
הסימנים אצל בעלי חיים.

