שם הקייטנה:
בוא איתי לארץ ישראל

היקף (מס' מפגשים):
 5מפגשים

תקציר:
בשנת ה 70-למדינת ישראל אצלנו בקייטנה אתם הולכים להכיר את המדינה מקרוב ,לפי רצועות האורך הגיאוגרפיות של ישראל.
וכדי שהחופש יהיה ממש גדול הלימוד ילווה בהכנת סרטון אנימציה של  .powtoonאז אל תשכחו להירשם פה ,וכמובן לקחת את
המשפחה איתכם בסוף הקייטנה להכיר את המקומות שלמדנו עליהם גם ברגליים...

קהל יעד (כיתה):
ג'-ו'

דרישות מקדימות להשתתפות (ציוד ,הרשמה):
חשבון  Gmailשל ההורים .מחשב עם אינטרנט.

חובת השתתפות במפגשים:
הקורס בנוי כתכנית רציפה מהשיעור הראשון ועד לאחרון ,כך שבכל שיעור נלמדים נושאים חדשים .לכן ,חשוב להקפיד להגיע
לכל שיעור ושיעור ,בלי יוצא מהכלל .היערכו מראש לזמני השיעורים של הקורס ,ותכננו את השבוע שלכם בהתאם לשיעורים .אל
תרשו לעצמכם להפסיד אפילו שיעור אחד.

מס'

תאריך

יום

שעות

נושא השיעור

1

8.7.18

א'

17:3019:00

פתיחה והכרות,
הכרות עם רצועות
האורך של ישראל

תיאור השיעור
פתיחת הקייטנה:
● נהלים וגלישה
בטוחה
● היכרות עם
המשתתפים
● הכרת עם רצועות
האורך של ישראל
● היכרות עם תוכנת
Powtoon

תוצר מצופה
בשיעור

מורה
יסכה דגן

הרשמה ויצירת
מצגת
Powtoon
הוספת שקופית
רקע
הוספת דמויות
ושמירה

ב'

17:3019:00

9.7.18

3

10.7.18

ג'

17:3019:00

רצועת ההרים

4

11.7.18

ד'

17:3019:00

רצועת העמקים

2

יסכה דגן

רצועת מישור החוף

הכרת רצועת מישור
החוף
מאפייני מישור החוף
בחירת מקום ברצועת
מישור החוף (אתר או
ישוב)
והכנת שקופית
"ברוכים הבאים"
למקום הנבחר.
בשקופית :תמונה,
הסבר על המקום.

שקופית אנימציה
הוספת טקסט
הוספת תמונה

הכרת רצועת ההרים
מאפייני רצועת ההרים
בחירת אתר היסטורי
והכנת שקופית
"ברוכים הבאים" על
המקום.
הכוללת מידע
היסטורי ,מפה ,דרכי
הגעה.

שקופית אנימציה
הוספת מפה
הוספת הנפשה
איורים

יסכה דגן

הכרת רצועת העמקים
מאפייני רצועת
העמקים
בחירת אתר קרב
והכנת שקופית
"ברוכים הבאים" על
המקום.
הכוללת מידע
היסטורי ,סיפורי
הלוחמים ,שירי
לוחמים ,מפה ,פירוט
שלבי הקרב.

שקופית אנימציה
הוספת מוזיקה,
מפה וסמנים
מונפשים
הוספת סרטון

יסכה דגן

5

12.7.18

ה'

17:3019:00

רמת הגולן והחרמון

הכרת רמת הגולן
והחרמון
מאפייני רמת הגולן
והחרמון
בחירת מסלול טיולים
והכנת שקופית
"ברוכים הבאים"
למסלול הנבחר.
הכוללת מפה ,ציוד
הנדרש למסלול ,תיאור
החי והצומח באיזור
המסלול.

שקופית אנימציה
הוספת מוזיקה,
מפה
הנפשות
הוספת אביזרים
שמירה ויצוא של
הסרטון

יסכה דגן

