שם הקייטנה:
רגע משפחתי
היקף (מס' מפגשים):
 5מפגשים
תקציר:
אין כמו המשפחה היא לא רק סיסמה! בקייטנה נצא למסע בעקבות משפחתנו .נלמד להעריך ,להכיר תודה ,לאהוב ולגלות
את העוצמה שבתוך המשפחה שלנו.
נשחק ,ניצור ונגלה דברים חדשים ,נחזק את הקשר וכמובן שנהנה ,היו בטוחים!
קהל יעד (כיתה):
ג'-ו'
דרישות מקדימות להשתתפות (ציוד ,הרשמה):

חשבון Gmail

של ההורים .מחשב עם אינטרנט.

חובת השתתפות במפגשים:
הקורס בנוי כתוכנית 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

19.8.18

א'

09:30-11:00

שיעור
פתיחה
.והיכרות
"אין כמו
המשפחה"

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

תמונה משפחתית
בעיצוב מיוחד.

מלכי ברוד

2

20.8.18

ב'

09:30-11:00

הכרת תודה
והבעת
אהבה

בטוחה-

נהלים וגלישה
צפייה בסרטון.

שתי שאלות שעל התלמידים
לענות :את מי הם הכי
אוהבים ומי חשוב להם.
סיכום שזאת המשפחה.
צפייה בסרטון
משפחתי ודיון.

על

רגע

בחירת תמונה המתארת
סיטואציה מהחיים של
הקשר שלי עם המשפחה.
בתוך מצגת שיתופית
הכנת תמונה משפחתית.
משחק
ומחמאות.

מילים

טובות

יצירת רשימת של מחמאות.
מכתב
הצגת
ומחמאות ודיון עליו.

אהבה

סיפור על כוחן של המילים.

יצירת רשימת
מחמאות ומילים
.טובות
כתיבת מכתבי
אהבה והערכה
לבני המשפחה.

מלכי ברוד

3

21.8.18

ג'

09:30-11:00

ידע משפחתי

4

22.8.18

ד'

09:30-11:00

חוויות
משפחתיות

5

23.8.18

ה'

09:30-11:00

אין כמו
המשפחה
שלי
שיעור סיום

לבני
מכתבים
כתיבת
המשפחה שמביעים את
ההערכה והאהבה אליהם.
קבוצתי
שאלון
יצירת
לאיסוף ידע בין חברי
שתורם
מה
הקבוצה
השותפות
לתחושת
והקרבה.

יצירת שאלון אישי
להעברה לבני
המשפחה על מנת
לצבור יותר ידע.

מלכי ברוד

משחק על ידע של כל אחד
עם משפחתו.
יצירת שאלות להעברה לבני
המשפחה.
משחק תמונות שמזכירות
.חוויות

עריכת סרטון
משפחתי

מלכי ברוד

דיון על כך שחוויות זה דבר
שמשאיר הרבה זכרונות
ולכן חשוב שיהיה במשפחה
יצירת המלצה לחוויה
משפחתית בתוך מצגת
שיתופית
עריכת סרטון מתמונות של
בני המשפחה בחוויות
שונות ביחד במהלך החיים
משחק ארץ עיר עם
קטגוריות של המשפחה.
על
פרסומת
כתיבת
המשפחה מדוע אין על
המשפחה שלי
יצירת משחק ארץ עיר לבני
המשפחה

הכנת
משפחתי

משחק

בניית לוח התוצר
הכולל את כל
התוצרים שעשינו
עד כה :סרטון,
משחק ,שאלון,

מלכי ברוד

שיבוץ כל התוצרים בלוח
משפחתי
סיכום הקייטנה ע"י בחירת
מילה המתארת את מה
שהי נהנו

מכתבי אהבה
ותמונה משפחתית

