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

שם השיעור

מס'

1

Who are we
? Our I D

2

Different families
different vacations

3

 FriendshipDilemmas

תיאור השיעור

תוצר מצופה

זה שיעור פתיחה בו התלמידים
מתארים ומגדירים את עצמם תוך
שימוש בשמות תואר ותארי פועל.
התלמידים מעשירים את אוצר
המילים בנושאים כמו :מקום
מגורים ,תחביבים ותיאור אישי.
יש הקניה ותרגול של נושא
השוואת שמות תואר והשימוש
בהם.
השיעור עוסק בסוגי חופשות
שונים :קמפינג ,מלונות ,נסיעות
ותחביבים.
התלמידים מתנסים בכתיבה
תיאורית תוך צפייה בתמונות
וסרטונים ומשפרים כתיב וכתיבה
באמצעות משחק האיות.
ישנה חזרה על שמות תואר
ושימוש במלות יחס באנגלית.
נושא השיעור הוא בחירת 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 and Past Simple

שיפור יכולת הבעה בכתב
ובע"פ בנושא "מי אני?"
כתיבה בנושאים כמו תיאור
עיסוקים שונים ,הבית והסביבה
המידית של התלמיד.

הרחבת אוצר המלים.
שיפור הבעה בכתב ובעל פה.
שימוש בשמות תואר המתארים
מקומות ומזג אוויר
שיפור הכתיב תוך משחק
מהנה.
שימוש במלות יחס והווה.
בניית אוצר מילים המתאר
תכונות אופי והתנהגויות שונות.
דיאלוג בנושא "חברות" בעל פה
ובכתב.
תגובות לדילמות בפורום
שימוש פעיל בזמני העבר
וההווה.

4

Where and how do
we buy things we
?need/like

5

Tourism

6

.The World around us

7

Art and Artists

8

Following instructions

9

Reading and Writing
a Story

10

Expressions and Body
Language

המפגש בנושא הקניות מקנה
אוצר מלים רלוונטי בתחומים
שונים :אוכל ,ביגוד ומתנות.
התלמידים יוצרים אותנטי בעל
פה ובכתב .השיעור כולל צפייה
בסרטונים ,התנסות בבניית
קומיקס ומשחקי הדמיה.
הקניית אוצר מלים בנושא
תיירות .תכנון טיולים בחו"ל
והתאמתם למדינות השונות על
פי לתחומי ההתעניינות.
סגנונות טיול שונים  :רגלי ,אנייה,
וכו...
שימוש נכון בזמנים לתיאור
טיולים בעבר ובהווה.
המשך נושא ה,תיירות תוך
התמקדות בנושאים כגון :ערי
בירה ,מיקום גיאוגרפי ושפות..
קריאה במדריכי טיולים .מדינות
ושפות .למוד סוגות של אתרי
תיירות :היסטורי ,דתי ,גאוגרפי.
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.
בניית יצירה (ציור או דגם) על פי
הנחיות.
שימוש במלים מנחות וצורת ציווי
ו modals
קריאת ספור באמצעות משחק
תוך הקנייה של אוצר מלים חדש
והבנת הנקרא .שימוש במשק
תפקידים וחזרה על מבנים
דקדוקיים בנושא בניית שאלות.
שכתוב סיפור על פי סרטון.
הבעות ושפת גוף כהבעת רגשות,
עמדות ומחשבות .תיאור מצבים
אותנטיים תוך העשרת אוצר
המלים .בניית משפטים
המתארים תמונות מצב.
שימוש בפעלים המתארים
מצבים.

בניית דיאלוג בנושא קניות בעל
פה ובכתב.
כתיבת תיאור קצר של
ההתרחשות בסרטון תוך שימוש
באוצר המלים הנלמד.
בניית מודעות פרסומת בנושא
תיירות וטיולים .שיפור כתיב
באמצעות משחקי איות.
והתנסות וירטואלית בביקור
בארץ אחרת בעזרת חיפוש
מידע רלוונטי ברשת.
הקניית אוצר מלים בנושאי:
ארצות ,יבשות ושפות
תכנון ביקור באתרים
מפורסמים בעולם.
הבנת הנקרא בנושא :אישים
בעולם ,חוברות תיירות
ופרסומים.
הקניית אוצר מילים.
קריאת טקסטים המתארים
יצירה אמנותית
כתיבת ביקורת על יצירה.
שימוש בזמני עבר והווה.
הרחבת אוצר מלים וחזרה על
מבני דקדוק שנלמדו.
בניית יצירה על פי הנחיות
בסרטונים.
הקנייה של אוצר מלים
כישורי כתיבה המתארים רצף
אירועים בעבר והווה.
משחק תפקידים פעיל
הקניית אוצר מלים
פענוח רגשות מחשבות ומצבי
רוח באמצעות תמונות.
כתיבת בנושא "שפת גוף"
בפורום

