שם הקייטנה:
רגע או קצת יותר של עברית
היקף (מס' מפגשים):
 5מפגשים
תקציר:
כולנו דוברי עברית ,אבל האם עצרנו פעם לחשוב מתי נולדה השפה הנפלאה שלנו? נתנו את דעתנו מי היה הדובר הראשון
בה? לו הייתה לנו מנהרת זמן שכזו ,והיינו חוזרים בה לאחור אלפיים שנה ,האם היינו מבינים שיחה בעברית? האם אנשי
התקופה היו מבינים אותנו? ומה עם לפני  500שנה? הצטרפו לקייטנה שלנו ותכירו את גלגולה של השפה ואת קורותיה
מאז ועד עולם .וכן ,היא כאן כדי להישאר! גם אנחנו ננסה לתרום לכך....
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'

15:30-17:00

היכרות

פתיחת הקייטנה:
● נהלים וגלישה
בטוחה
● היכרות עם סביבת
הקייטנה
● היכרות בין ילדי
הקבוצה
● בול השפה
העברית -ניתוחו
● רגע של עברית
● היכרות עם עלון
דיגיטלי SMORE
ופתיחת חשבון
אישי לכל תלמיד
● הכתב העברי
הקדום  -פענוח
"כתב חידה"
בכתב עברי קדום.

של
זמן
צירבשפה
תקופות
(תוצר
העברית
משותף)
הקב"ה ברא את
העולם בעברית!
-חשבון

יפית
פינקוביץ

2

16.7.18

ב'

15:30-17:00

תקופת
המקרא

מאפייני לשון המקרא :ו'
מצרפת
לשון
ההיפוך,
"הלנצח…" ,מילים ייחודיות
ללשון המקרא
אחד
כל
על
משחק
מהמאפיינים

 SMOREאישי
לכל תלמיד

כתיבת דף מיומן
אישי של ילד
מתקופת המקרא
ב SMOREבלשון
מקראית אותנטית

יפית
פינקוביץ

3

17.7.18

ג'

15:30-17:00

לשון חז"ל

מאפייני לשון חז"ל :סיומת ין
"אין משיחין שעת הסעודה",
מילים מיוחדות  -אימתי,
כיצד ,אנו ,חמה ,משום ש,
בעבורו ועוד…
חידון על מילים בתקופת
המקרא ובתקופת המשנה

הוספת "כתבה
עיתונאית" בלשון
חז"ל ,על אירוע
מוכר -חוני המעגל/
ר' עקיבא ורחל

יפית
פינקוביץ

4

18.7.18

ד'

15:30-17:00

ימי הביניים

5

19.7.18

ה'

15:30-17:00

העת
החדשה-
ימינו

בתקופה זו מיעטו לדבר
בעברית אבל יצירות רבות
.נכתבו
מילים כמו אֵ יכּות ,כַּּמּות,
שְׁ לֵמּות ,תַּ אֲ ִריְך ,א ֹפֶ ק ,ק ֹטֶ ר,
לַּחַּ ן ,הַּ שְׁ ו ָָאה ,מִ בְׁחָ ן נוספו
.אז
פיוטים ושירים כמו ליבי
במזרח של ריה"ל ,פירוש
.רש"י 8 ,פרקים לרמב"ם
בתקופה זו החל להתבסס
הדקדוק העברי -שורש של 3
.אותיות ועוד
פאזל על יצירות מתקופת ימי
הביניים ,חלקים דקדוקיים-
שורש,זמן,גוף,
היכרות עם אתר האקדמיה

מציאת שיר של
/ריה"ל/א"ע
פסקה מהרמב"ם
והעתקתו לעלון
הדיגיטלי ,כולל
תמונת הדמות/עיר
מגוריה.

יפית
פינקוביץ

עלון דיגיטלי המרכז
את השפה העברית
בכל  4תקופותיה

יפית
פינקוביץ

ללשון העברית.
יצירת מילים היום :הלחם,
עבות בדומה למילה בשפת
המקור ,משקלים ועוד.
ננסה גם אנחנו לחדש מילים
עבור מילים לועזיות
שבשימוש יום יומי ,ונשלח
לאקדמיה ללשון העברית את
הצעותינו .התלמידים יעודכנו
לאחר סיום הקייטנה אודות
תגובת נציגי האקדמיה.

SMORE
כתיבת קטע
פרסומי עבור
שימוש בשפה
העברית וצידוד
בחידוש מילים
בשפה

