שם הקייטנה:
סביב סביב עולם-מסע שלא יחזור….
היקף (מס' מפגשים):
 5מפגשים
תקציר:
הייתם פעם בכל המדינות בעולם? גם אתם חולמים תוך שבוע להקיף את כולן? האם אתם מעוניינים ללמוד מילים חדשות
ולא רק בעברית? להכיר תרבויות ואנשים מעניינים?
אם עניתם שכן ,הקייטנה הזאת בדיוק בשבילכם! ולא צריך בשבילה כרטיס טיסה)-:
אתם מוזמנים לצאת איתנו למסע וכמובן לשוב ממנו עם מזכרת יפה! מחכים לכם!
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'

11:30-13:00

שיעור
פתיחה
והיכרות.

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

יצירת חשבון
ומזכרת מהמסע
בלוח

מלכי ברוד

2

20.8.18

ב'

11:30-13:00

ארץ מס' 1

נהלים וגלישה
צפייה בסרטון.

בטוחה-

משחק מיון דגלי מדינות
ומידע בסדר את הניירת
שאלה באילו ארצות כבר
ביקרתם בעבר? תשובות
בלוח מילים רואים אילו
ארצות שולטות
פתיחת חשבון אישי בלוח
שיתופי בו ניצור לוח מזכרת
מהמסע
סרטון טיסה עד לארץ עליה
נלמד .קצת מידע
יצירת פרסומת
לבוא לבקר בה

לתיירים

הכרת הדגל ומילה בשפה
המדוברת בה.

יצירת פרסומת.

מלכי ברוד

3

21.8.18

ג'

11:30-13:00

ארץ מס' 2

4

22.8.18

ד'

11:30-13:00

ארץ מס' 3

5

23.8.18

ה'

11:30-13:00

ארץ מס' 4
וסיכום

הצגת דגל הארץ אותה נכיר
בשיעור.
משחק קאוט להכרת מידע
על תושבי הארץ.

יצירת קומיקס
אישי

מלכי ברוד

יצירת קומיקס אישי המתאר
את האוכלוסייה הגרה
בארץ.
לימוד מילה בשפה
המדוברת.
כתב חידה לגילוי הארץ זה
.נבקר היום
.מידע והכרת הדגל

ראיון אישי

מלכי ברוד

בניית דיאגרמה

עריכת ראיון עם אחד
מתושבי הארץ .יצירת
דיאגרמה המתארת את
התושבים
לימוד מילה
סרטון על הארץ ומידע

יצירת סרטון

יצירת מצגת מידע על הארץ
ואטרקציות שיש בה.
בשפה
מילה
לימוד
המדוברת

בניית לוח התוצר
הכולל את כל
התוצרים שעשינו
עד כה

הכנסת כל התוצרים ללוח
המזכרת
סיכום הקייטנה מה למדנו
וכן בחירת מילה המתארת
ממה הכי נהנו

מלכי ברוד

