שם הקייטנה:
אלי המרגל
היקף (מס' מפגשים):
 5מפגשים
תקציר:
חלמתם פעם להגיע לאי מסתורי ולמצוא בו תיבה אבודה?
לפענח חידה בלשית בעזרת כתב סתרים בלתי נראה? ואיך כל זה קשור למדינת ישראל?...סוכני  007מחכים 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

15.7.18

א'

17:30-19:00

היכרות
ופתיחה

בפגישה הראשונה -נכיר את
התלמידים ואת הוובקס-
הכיתה הדיגיטלית שלנו.
נכיר את סביבת הקייטנה
במודל.
נדבר על הכללים להצלחת
הקייטנה וניזכר בכללי
ההתנהגות ברשת.
נחשף וניפגש עם דמויות
בעלי "זהויות כפולות" תוך
שיתוף בקיר שיתופי
שכותרתו:מה לדעתכם
הנושא של הקייטנה?

קיר שיתופי בו
התלמידים ייכתבו
על הדמויות שיוצגו
להם

יהונתן
סאלם

2

16.7.18

ב'

17:30-19:00

דמויות
בעלות זהות
כפולה

3

17.7.18

ג'

17:30-19:00

מי אתה?

נפתח עם משחק חוויתי שבו
יהיה עליכם לזהות את
הדמות האמתית ...לאחר
מכן נתחיל באיסוף מידע
מהרשת במצגת שיתופית על
דמויות בעלות זהות כפולה
ונלמד ליצור דמות מדוברת-
voki
נתכונן לקראת המשימה
לשיעור הבא
בפעילות זו ,אתם הופכים
להיות חוקרים ולחקור על
אלי כהן ומעשיו לפי
הנקודות הבאות:
*באיזה עיר בישראל צומת
מרכזית נקראת על אלי כהן?
*מה צריך לעשות מרגל טוב?
*קראו סיפור/צפו ב סרטון

https://goo.gl/
forms/JkTWVU
1OI5Oq2Ur03

כלל ברשת בגרפטי

יצירת דמות ב

יהונתן
סאלם

מצגת שיתופית

יהונתן
סאלם

voki

*כל אחד מכם יאסוף מידע
שחקר ומצא על אלי כהן
ויעלה למצגת השיתופית
שלנו.
*כל אחד יצור את דמות
ה vokiשלו בו הוא יספר בו
הוא יספר על אלי כהן ז"ל
וישתף במצגת השיתופית
שלנו.
4

18.7.18

ד'

17:30-19:00

סיור בגולן
ב"שביל אלי
כהן" +הכנת
הדרכה

5

19.7.18

ה'

17:30-19:00

כתיבה
רפלקסיבית -
מה אקח
מדמותו של
אלי כהן
לעיצוב דרכי?

נסייר ב 8תחנות של אלי
כהן ,נצפה בסרטוני ווידאו.
נשמע שיר לזכרו של אלי
כהן .כאן תבחרו בתחנה
אחת ותכתבו מדוע אתם
רוצים להכין עליה את
הכרזה דווקא על תחנה זו?
נלמד להכין צופ'ר דיגיטלי

משחק zondle

כאשר

נבחר לנו נושא מתחנה
שאהבנו במיוחד.
נתמקד במה שלמדנו ואהבנו
מסיפורו של אלי כהן.
נצפה בהדרכות באוגדן
משוב ונסכם את הקייטנה.

יהונתן
סאלם

כרזהsmore -

הכנת

משחק

zondle
והכנת rojoom
על ידי

ב

יהונתן
סאלם

