שם הקייטנה:
ישראלה ושרוליק מטיילים בארץ ישראל
היקף (מס' מפגשים):
 5מפגשים
תקציר:
לכבוד יום ההולדת  70של מדינת ישראל ישראלה ושרוליק יצאו לטייל" בשביל ישראל".
מעניין את מי יפגשו? מה יראו?באילו אתרים יבקרו?
רוצים לטייל עם ישראלה ושרוליק? לשיר ,לספר ,לחוד חידות ולשחק .הצטרפו אלינו לקייטנה.
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'
1

תאריך
15.7.18

יו
ם
א'

שעות
13:30-15:00

נושא
השיעור

תיאור השיעור

פתיחת הקייטנה:
הכרות
שימוש
● נהלים וגלישה בטוחה
בוובקס
● היכרות עם המשתתפים
גלישה
● מקום מספר -כל תלמיד
בטוחה
יספר היכן הוא גר וימקם
הכרת הארץ -על המפה
פתיחה
● חידון מקומות בארץ ישראל

● http://www.hida.co.il/
%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%A0%D
7%99%D7%9E%D7%A7%D
7%95%D7%9E%D7%9
5%D7%AA%D7%91%D7%90%D
7%A8%D7%A5/
● מיהו שרוליק?

https://www.galim.or
g.il/holidays/unit/%D
7%9E%D7%99%D7%94%D7%95%D
7%90%D7%A9%D7%A8%D
7%95%D7%9C%D7%
99%D7%A7?lang=he
●
● חידון שירים שמסתתרים
בהם ישובים בארץ

תוצר מצופה
בשיעור

מורה

מצגת שיתופית
מחולל תפזורת
אתרים בארץ

מרים
ארנסט
ושירה בס

היכן אתם גרים?
לוח שיתופי
הכנת דמות אופי
http://www.spstudio.de/

● חידות על א"י ומיקומם
.במפה אילמת
חידה הביתה
מרים
ארנסט
ושירה בס

מצגת שיתופית
הכנת פאזל לאתר

http://www.jigs
awplanet.com/
?rc=play&pid=
29391899fb71
http://www.flas
hgear.com/puzz
le/

answergar
den

כל ילד יצלם תמונה
שלו התחביב שלו ויוסיף
למצגת השיתופית
. הכרות עם גוגל מפות
איך-המלצה על אתר
?ממליצים
סיור בארץ ישראל

http://pop.educatio
n.gov.il/tchumey_da
at/geography_adam
_sviva/70-shanaisrael/metaylimsharim/
-הכרות עם ארץ ישראל
חידון

http://www.greenwin.
kkl.org.il/greenwin_ga
mes/geography_histo
ry/eretz_ir/
סיעור מוחין ארץ ישראל
משחק מפה אילמת

http://www.greenwin.
kkl.org.il/greenwin_ga
mes/geography_histo
ry/map/

הכרות
גוגל מפות
המלצה על
אתר

13:30-15:00

'ב

16.7.18

2

● חידות על א"י ומיקומם
.במפה אילמת
● חידה הביתה
● עיצוב מפת ארץ ישראל

https://youtu.be/bRb ●
UqnvrpYs
●
מרים
ארנסט
ושירה בס

https://androidi
fy.
com/en/#/creat
e

יצירת אווטר עצמי-הכרות
-והעלאה למצגת שיתופית
מצגת שיתופית
חידה
סרטון

משחק

http://viewpure.com/r
_6T4xlsD9c?start=0&e
nd=0
מטיילים ושרים

http://meyda.educatio
n.gov.il/files/Pop/0file
s/lnet/metaylimsharim/story_html5.ht
ml
מי היה הברון?סבא טוביה

https://www.youtube.
com/
watch?v=JCSmEGuqQ
ag

ביקור בזכרון
יעקב
קטע מידעי

13:30-15:00

'ג

17.7.18

3

חידות בציורים

https://yeladim.org.il/
wpcontent/uploads/2017
/07/rotchild.pdf
מהו המקום שמסתתר-
חידון

http://storage.cet.ac.il
/PresentationBaRibua
/G_game/story_html5.
html
הכנת משחק מהאתר של
אורי אלון על האתר

•

חידות על א"י ומיקומם
במפה אילמת.

•
•
http://meyda.educatio
n.gov.il/files/Pop/0file
s/lnet/metaylimsharim/story_html5.ht
ml
חידה הביתה

4

18.7.18

ד'

13:30-15:00

מטיילים
בירושלים
הכנת
קומיקס

5

19.7.18

ה'

13:30-15:00

מהו שביל
ישראל?
כתיבת ברכה
למדינה

קומיקס

מרים
ארנסט
ושירה בס

הכנת קומיקס -עבר הווה
עתיד
● חידות על א"י ומיקומם
במפה אילמת.

חידה הביתה
שביל ישראל -ברינפופ
https://il.brainpop.com/
category_9/subcategory
_362/subjects_2706/

הכנת סמס היכן
אני נמצא?

מרים
ארנסט
ושירה בס

http://www.shvilist.com/
info.html
סרטון ברינפופ שביל ישראל
https://il.brainpop.com/
category_9/subcategory
_362/subjects_2706/
הכנת ברכה למדינה
טריונטי על ארץ ישראל
חידות על א"י ומיקומם
במפה אילמת

הכנת חידון שיתופי

