שם הקייטנה:
לחיות עם החיות
היקף (מס' מפגשים):
 5מפגשים
תקציר:
בואו הצטרפו אלינו למסע בעקבות החיות! בקייטנה נכיר את עולמם המופלא ,נצפה ,נחקור ונלמד מהחיות רבות .ניצור
ספר אישי מעניין שילווה אותנו במהלך המסע ,ובקיצור נהפוך לחוקרי טבע מיומנים.
אתם מוזמנים גם אין לכם ניסיון בתחום!
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:

מס'

תאריך

יו
ם

שעות

1

8.7.18

א'

17:30-19:00

2

9.7.18

ב'

17:30-19:00

נושא
השיעור

תיאור השיעור

תוצר מצופה
בשיעור

מורה

שיעור
פתיחה
והיכרות

שיעור פתיחה :היכרות עם
המשתתפים ע"י כתיבת
השם ,והוספת תמונה
שמבטאת אותי במצגת
שיתופית.

פתיחת חשבון
לוח שיתופי

מלכי ברוד

נהלים וגלישה בטוחה-
צפייה בסרטון.
שאלה:איזה חיה אתה הכי
אוהב? את התשובות
הילדים מכניסים לוח
ורואים איזה חיה הכי הרבה
ילדים אוהבים.
סרטון על חיות
תיאור קצר על הנושאים
הנלמדים בשיעור
פתיחת חשבון בourboox
ויצירת כריכה לספר
סרטון הצגת החיה שעליה
נלמד בשיעור.
קריאת מידע על החיה
בצורה מעניינת .מה לומדים
ממנה.
יצירת קומיקס המספר על
יום מחייה של החיה.

יצירת קומיקס

מלכי ברוד

הצגת הקומיקס לשאר חברי
הקבוצה.
3

10.7.18

ג'

17:30-19:00

סרטון הצגת החיה שעליה
נלמד+מידע .מה לומדים
ממנה.
מהו ראיון? סיעור מוחין מה
צריך להיות בראיון וכיצד
עורכים אותו.
יצירת ראיון אישי עם החיה
על פרטים מעיניינים מחייה
ומה לדעתינו הייתה עונה.
הצגת הריאיון לשאר חברי
הקבוצה.
הוספת תמונת החיה
והריאיון לספר האישי.

סיעור מוחין-לוח
ראיון ושאלות
גוגל

מלכי ברוד

4

11.7.18

ד'

17:30-19:00

סרטון הצגת החיה שעליה
נלמד+מידע .מה לומדים
ממנה.
כתיבת שאלות על החיה
באמצעות קטע המידע.
הכנת משחק קאוט על
החיה.
משחקים  2משחקים ממה
שהילדים הכינו
הכנסת תמונת החיה
והמשחק לספר האישי.

משחק קאוט

מלכי ברוד

5

12.7.18

ה'

17:30-19:00

סרטון על החיה +מידע ומה
לומדים ממנה.
יצירת כרזה על החיה.
הכנסת הכרזה ותמונת
החיה לספר האישי.

יצירת כרזה

מלכי ברוד

סיכום
הקייטנה:
מה היה לנו

מה למדתי בקייטנה? שאלון
סיכום הקייטנה ע"י בחירת
מילה המתארת ממה הכי
נהנו בלוח.

