שם הקייטנה:
מאסטר שף
היקף (מס' מפגשים):
 5מפגשים
תקציר:
בקייטנה שלנו נמליץ על המתכונים האהובים עלינו .אם גם אתם רוצים להכין בעצמכם סלטים ,עוגות ועוגיות ,מנות
מרכזיות ותוספות אתם מוזמנים להצטרף .בעזרת טקסטים מפעילים ולימוד כלים דיגיטליים מרשימים ובדרך חווייתית
ומשמעותית ניצור ספר מתכונים אהובים לחופש הגדול .הספר יכלול גם איורים והמלצות על מנות נבחרות.
קהל יעד (כיתה):
ג'-ו'
דרישות מקדימות להשתתפות (ציוד ,הרשמה):

חשבון Gmail

של 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.
סילבוס ודרכי הוראה  -פירוט המפגשים:

נושא
השיעור

תיאור השיעור

תוצר מצופה
בשיעור

מורה

מס'

תאריך

יו
ם

שעות

1

8.7.18

א'

17:30-19:00

הכרות

פעילות פתיחה:
היכרות התלמידים -
אציג את עצמי בפני
התלמידים וכל תלמיד יכתוב
בקצרה במצגת משותפת :
שם ,כיתה ,בית הספר בו
הוא לומד  ,העיר בה הוא גר.
תבשיל אחד ועוגה אחת
האהובים עליו ביותר.
לאחר שכל תלמיד מסיים
ולאחר שעברנו על
השקופיות והכרנו את
כולם .נפנה את התלמידים
לכללי התנהגות ברשת.על
ידי הצגת סרטון.

-מצגת שיתופית

אורלי רם

2

9.7.18

ב'

17:30-19:00

איסוף וארגון
מידע

3

10.7.18

ג'

17:30-19:00

שפים צעירים

בשיעור זה התלמידים הם
השפים הכי טובים ולכן הם
יבחרו תבשיל ומאפה אחד.
שהם הכי אוהבים.
נעיין ונחפש במקורות מידע-
מנוע חיפוש מותאם אישית
של
בדוגמאות
ונצפה
מתכונים מתחומים שונים:
סלטים ,מרקים ,דגים ,מנות
עיקריות ,פשטידות ועוגות.
ולבסוף כל תלמיד מעלה
דרך כלי ה voki-את שמו
ושם תבשיל אחד ומאפה
אחד אותה הוא היה רוצה
הא-
בשיעור
להעלות
סינכרוני  .נסביר כיצד
כותבים מתכון והוראות
הכנה -מה מאפייניו של
הטקסט המפעיל.
כל תלמיד יכתוב  :תבשיל
אחד ומאפה אחד שהוא
יודע הכי טוב להכין או שהוא

 סרטון-כלליהתנהגות ברשת.

חיפוש
מנועמותאם אישית.

אורלי רם

 כלי הvoki- -מצגת שיתופית

מצגת שיתופית

אורלי רם

הכי ממליץ עליו.
את 2 -המתכונים התלמיד
יעלה במצגת השיתופית,
בצורת טקסט מפעיל.
התלמידים יקבלו מחוון
לכתיבת טקסט מפעיל.
4

11.7.18

ד'

17:30-19:00

שפים ברשת

5

12.7.18

ה'

17:30-19:00

סיכום
הקייטנה:
מה היה לנו

נעיין בתוצרים מהמצגת
השיתופית ,ולאחר מכן כל
תלמיד יכין כרזה לטקסט
המפעיל שהוא בחר .הוא
ישכנע את שאר השפים
בקצרה מדוע המתכונים
שהוא בחר הם הכי
מוצלחים באמצעות כרזה.
ארגון ופרסום תוצרי
הקייטנה בספר דיגיטלי או
מסלול קישורים.

כרזה

אורלי רם

ספר דיגיטלי

אורלי רם

