שם הקייטנה:
מקומות בילוי בקיץ
היקף (מס' מפגשים):
 5מפגשים
תקציר:
נכיר זה לזה את מקומות הבילוי שכל אחד חושב שחייבים לבקר בהם! נחפש ,נחקור ונגלה עולם שלם של חוויות לחופש
הגדול! נעשיר את אוצר המילים שלנו ונלמד לכתוב המלצה ותוכן שיווקי!!
בנוסף נלמד עוד כלים מדליקים .שווה להיות איתנו!
קהל יעד (כיתה):
ג'-ו'
דרישות מקדימות להשתתפות (ציוד ,הרשמה):

חשבון Gmail

של ההורים .מחשב עם אינטרנט.

חובת השתתפות במפגשים:
בקייטנה שלנו 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

1

12.8.18

א'

09:30-11:00

2

13.8.18

ב'

09:30-11:00

נושא
השיעור

תיאור השיעור

מורה

היכרות בין
התלמידים
ועם הסביבה
הלימודית

היכרות  -טופס גוגל והכנסה

יהונתן
סאלם

הכרת הגוגל
 mapושיטוט
בסביבה
הקרובה
למקום
המגורים
גלישה
בטוחה
וזכויות
יוצרים

איסוף
חומרים
במצגת
שיתופית על
במקום שבחר

ל google fusion
*תצוגת הלוקישנים במפת
גוגל
*הצגת נושא הקייטנה ,מה
הכללים
מהן
התוצר,
בשיעור?
*הצגת סרט על מקומות י-
ם
אילו מקומות בירושלים
אוהבים?תשובות
אתם

בanswergarden
*פתיחת טבלה שיתופית כל
תלמיד ימצא על המקום
שאהב בירושלים -שירים או
טקסטים /תמונות וסרט
*הקרנת סרטון אחד או
שניים ממה שהעלו
*דיבור על זכויות יוצרים ,איך
מחפשים תמונה באינטרנט
שמותר להוריד .וכללים על
מה מותר לכתוב ברשת.
* משימה למפגש הבא
לבחור מקום
●

הסבר על המודל.

*כלי  PADLETכל תלמיד
יכתוב על המקום אותו הוא
בחר ויקשר תמונה /סרטון
וכו'

יהונתן
סאלם

*פתיחת מצגת שיתופית
ועבודה כל תלמיד בשקף
נפרד
*איסוף חומרים על המקום
*משחק :ב… .שאני מכיר
להם מקום בארץ תוך שילוב
העשרת אוצר מילים
לכתיבת המלצה.
3

14.8.18

ג'

09:30-11:00

4

15.8.18

ד'

09:30-11:00

5

16.8.18

ה'

09:30-11:00

* להציג סרטון על פארק
הירדן פארק אריאל שרון.
*משחק סדר ת'ניירת
* פרסומות מיוחדות -
מעוררות השארה לכתיבת
תוכן שיווקי
איסוף מילים משכנעות,
מתארות ומקשרות
* בניית משחק סדר תניירת
אישי
* ועבודה על כתיבת תוכן
שייוקי במצגת שאספנו בה
את החומרים
*העברת הכתיבה לכלים
חווייתיים ב ,אני מלמד איך

יהונתן
סאלם

יהונתן
סאלם

משתמשים SMORE
*עיתון

דיגיטלי

-

roomjoom
*שליחת הקישור לכולם-
תוצר הקייטנה

* הפעלה באמצעות ה QR
 ISREALלאחר בדיקה
*כל תלמיד בוחר כלי
מחשק שלמד בקייטנה
ומשביח באמצעותו את
ההמלצה שלו.
*מילוי משוב

יהונתן
סאלם

