שם הקייטנה:
בעלי חיים בקיפולים
היקף (מס' מפגשים):
 5מפגשים  11.7-12.7בין השעות 11:00-12:30
מנחה:
חיה פייגעלשטאק
תקציר:
נחקור על בעלי חיים שונים וניצור את דמותם בעזרת קיפולי נייר .כל משתתף יבנה אתר המסכם את דמיות החיות

שנלמדו.
ב קייטנה זו נכיר בעלי חיים שונים .נחקור את אורח חייהם ,וננסה לגלם את דמותם בעזרת קיפולי נייר .כל משתתף

בקייטנה ילמד לבנות אתר ב ,wixלשם הוא יעלה את התיעוד ואת התוצרים.
קהל יעד (כיתה):
ד'-ו'
דרישות מקדימות להשתתפות:

מחשב עם Windows 7

ומעלה

יש להצטייד באוזניות או ברמקולים ומיקרופון

חשבון גוגל )(GMAIL

של אחד ההורים ,או חשבון של סביבת ענן לחינוך.

סביבות שייעשה בהן שימוש יש לאפשר אליהן גישה
Wix
Google forms
פדלט
מנטימטר
לינואיט
Jspuzzles
jigsawplanet
portelem
unsplash
freepik
wordwall
lingobingo

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.
שעות ותאריכי הקייטנה:

מפגש  :1יום א' ,ב' במנחם אב ,נערוך פעילות היכרות ,נכיר את סביבת הלמידה  ,wixונכין
קופסה מקיפולי נייר ,שבה נשמור את התוצרים של הימים הבאים.
חומרים נדרשים :דף  A4או דף אוריגמי ,מספרים וצבעים.
מפגש  :2יום ב' ,ג' במנחם אב .נלמד על הפרפר ,ונחקור את חייו .נכין פרפר ופרח מנייר.
נכתוב טקסט מפעיל ,המסביר כיצד יוצרים פרח מנייר.
יש להצטייד בדפים ומספריים.
מפגש  :3יום ג' ,ד' במנחם אב .ניפגש עם חיות המים .נכתוב תעודת זהות על החיות שנלמד
ונשווה ביניהן.
את התוצרים כמובן שנעלה לאתר שלנו.
מפגש  :4יום ד' ,ה' במנחם אב .אתם בטח מכירים חיות בית ,אבל יש כמה עובדות
מפתיעות שבטוח לא הכרתם .היום במפגש תכתבו את העובדות החדשות באתר שלכם.
ולסיום נכין סימניה לספר ...נכון ,בצורת בע"ח.
מפגש  :5יום ה' ,ו' במנחם אב .היום נכיר חיה מפתיעה ,וגם אותה ניצור בעזרת קיפולי
נייר.
היום ,בסיום הקייטנה ,יהיה לכם אתר משלכם! באתר יהיו הסברים ודוגמאות ליצירות מקיפולי
נייר שלמדנו במהלך השבוע.

