שם הקייטנה:
מגלים את ירושלים
היקף (מס' מפגשים):
 5מפגשים
תקציר:
נפגוש את יוסל'ה עולה לירושלים בעקבות מכתב מסבא אפרים ,יחד נגלה אירועים מקומות ואנשים ונפגוש עבר והווה
יחדיו .יהיה מרתק!!
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

אני וירושלים

● הצגת סרטון על
בטוחה
גלישה
הכלל
הפנמת
במשך ימי הקיטנה.
● הכרות  -כל תלמיד
כותב את שמו
בפתקית ואם ביקר
בירושלים ואיזה
מקום הכי אוהב.
● צפייה בסרטון על
ירושלים עבר הווה
ועתיד.
דיון מה גורם לירושלים
להיות מרכז חיי העם
היהודי ,אלו דברים השתנו
בעבר הווה ומה יקרה
בעתיד.

יצירת מצגת של
מקומות בירושלים
עם המלצות
התלמיד.

הני
בלומשטיין

2

20.8.18

ב'

09:30-11:00

בעקבות סבא
אפריים

אנימציה של יוסלה שמספר
על מכתב תמוה שקיבל
מסבו שגר בירושלים ומחליט
לעלות ולהבין מה רצה
הסבא.
כל ילד כותב ליוסלה במצגת
שיתופית המלצה לאיפה
כדאי לו להגיע בירושלים ,
לצרף תמונה שלך המקום.

התלמידים מקבלים מיקום

כתבה/
כתיבת
קומיקס /שיר על

הני
בלומשטיין

במפה וצריכים להבין היכן
נמצא יוסלה.
המקום
את
מגלים
וההיסטוריה שלו,

הסיפור.
ושיתוף באמצעות
דרייב.

צפיה בסרטון על משכנות
שאננים
וכסיכום צפיה בשאלון עם
תשובות רב ברירה על מה
שנלמד בסרטון.
כל תלמיד כותב שאלה
שהיה רוצה לשאול את סבא
אפרים על החיים במשכנות
שאננים.

3

21.8.18

ג'

09:30-11:00

יוסלה
בירושלים
המודרנית .

יוסל'ה נרדם ורואה חזיון על
ירושלים .כשמתעורר מוצא
עצמו ברכבת הקלה.
משחק על מקומות
בירושלים באמצעות

powtoon
אנו מסיירים במס' מקומות
בירושלים ,לומדים
ומחכימים.
לאחר מכן משחקים עם
"טאיוונטי" ועונים על הידע
שצברנו.

מצגת שיתופית על
המקומות
הנלמדים.
הכנת תעודת זהות
כל תלמיד מקבל
מקום אחר.

הני
בלומשטיין

יוסל'ה נותן ניקוד ונותן לנו
חידה על המשך מסעו
בירושלים.

4

22.8.18

ד'

09:30-11:00

ירושלים של
חסד

5

23.8.18

ה'

09:30-11:00

אני אבוא
ביתך

פתרון החידה משיעור קודם
הכנת מפה מהיכן שנמצא
.ועד היעד הנכסף

כתיבת סיכום קצר
מהידע על בית
החולים שערי צדק.

הני
בלומשטיין

בעזרת כלי הגוגל לומדים
איך מכינים מפה עם
.מסלול
הגענו ליעד ונכנסנו לשער
המבנה (שערי צדק) ע"י
ויקפדיה למדנו על המקום
.וההיסטוריה
למדנו איך לסכם את
.הדברים החשובים ביותר
סרטון  -בית חולים כיום
בית חולים לילדים
כתיבת פתקית לילד
המאושפז שם.
האוצר של סבא אפריים
מתגלה באמצעות סרטון
שמוצא יוסל'ה
סיכום המסע בכותל.

סיכום ירושלים
שלי  -חמשת
המקומות
האהובים עלי

הני
בלומשטיין

שיתוף בחוויות הילדים
ובעיר
בכותל
בביקור
העתיקה .בקובץ דוקס.
סיפור כיבוש הכותל (סרטון
של הר הבית בידינו) שחרור
הכותל
שיתוף בתחושות של הסיפור
עם לוח שיתופי פדלט
כתיבת ראיון עם ילד בזמן
כיבוש ירושלים.

בירושלים ע"י

Emaze

