שם הקייטנה:
עם כל הלב לכל אחד
היקף (מס' מפגשים):
 5מפגשים
תקציר:
עם כל הלב לכל אחד!
כאן בקייטנה ניישם ,נעלה ר עיונות ,ניצור יצירות ותוצרים אומנותים על מעלתה של הנתינה על כל הלב והנשמה לכל
אחד ואחת מהסובבים אותנו! נתמקד במידת החסד שניתן עם כל הלב לשני ובחזרה נקבל יותר.
אז הישארו איתנו….עם כל הלב!
קהל יעד (כיתה):
ג'-ו'
דרישות מקדימות להשתתפות (ציוד ,הרשמה):

חשבון Gmail

של ההורים .מחשב עם אינטרנט.

חובת השתתפות במפגשים:
בקייטנה שלנ ו נצא לדרך הקסומה שאותה עובר סופר בזמן יצירתו ,נכתוב על הדמויות ,נבנה סיפור קומיקס המתאים
לסיפור שבחרו .בנוסף נלמד כיצד לחפש במקורות מידע פרטים על חיי המחבר ,לכתוב על המחבר ,להוסיף תמונות
ולשתף בלוח אינטראקטיבי בראיית  70שנה למדינה.
סילבוס ודרכי הוראה  -פירוט המפגשים:

מס'

תאריך

יו
ם

שעות

נושא
השיעור

1

12.8.18

א'

09:30-11:00

הכרות
ופתיחה-
"עם כל הלב
לכל אחד"

2

13.8.18

ב'

09:30-11:00

הכרה
במעלותיו של
החבר
ולהביא את
הדברים
לכתב.

3

14.8.18

ג'

09:30-11:00

סרט
אנימציה מה
אני רוצה
לתת לשני
ומה כיף לי
לקבל
מהשני...

תיאור השיעור
●
●

●
●

●

פתיחה שיתופית
והכרות כללית.
חשבון התוכנה
לבניית מצגות
EMAZE.
הכרות עם
התוכנה
הכנת מצגת כל זוג
חברים בנושא מהו
חבר אמיתי?
הצגת תוצרי
המצגות.

הכנת מכתב אוהב לחבר
הכי קרוב בקורס שיכלול
לדוגמא ,מה הדבר הכי
מאפיין אותו לחבר טוב ,מה
אהבת בו ,באלו מצבים
נפגשת איתו וסייע לך
במצוקה .ולבסוף הוספת
ציור וקישוט למכתב.
●
●

הצגת סרטון על
כוחה של הנתינה.
פתיחת חשבון
לבניית סרטונים

POWTOON
● הכרות עם
התוכנה.
● יצירת שקפים.
הצגת הסרטונים כל זוג מה
אני רוצה לתת ומה כיף לי

תוצר מצופה
בשיעור

מורה

מצגת שיתופית
להיכרות כללית

מושקא
יגודייב

מכתב לחבר טוב
על מעלותיו ואופיו
הייחודי

מושקא
יגודייב

סרטון אנימציה מה
אני רוצה לתת ומה
כיף לי לקבל.

מושקא
יגודייב

4-5

15.8.18
16.8.18

ד'
ה'

09:30-11:00

סרט
אנימציה מה
אני רוצה
לתת לשני
ומה כיף לי
לקבל
מהשני...

לקבל מהשני.
● הצגת סרטון על
כוחה של הנתינה.
● פתיחת חשבון
לבניית סרטונים

POWTOON
● הכרות עם
התוכנה.
● יצירת שקפים.
הצגת הסרטונים כל זוג מה
אני רוצה לתת ומה כיף לי
לקבל השני.

סרטון אנימציה מה
אני רוצה לתת ומה
כיף לי לקבל.

מושקא
יגודייב

