שם הקייטנה:
מאסטר שף
היקף (מס' מפגשים):
 5מפגשים
מנחה:
מוריה נתאי
תקציר:
אוהבים לבשל? אוהבים לכתוב? בואן לשלב את שתי האהבות -בקייטנה שלנו נעסוק בכתיבת המתכונים האהובים
עלינו ,נלמד כיצד לעבוד נכון במטבח ואיך להיות בלוגרים של אוכל .אם גם אתם רוצים להכין בעצמכם סלטים ,עוגות
ועוגיות ,מנות מרכזיות ותוספות אתם מוזמנים להצטרף.
בקייטנה שלנו נעסוק בכתיבת המתכונים האהובים עלינו ,נלמד כיצד לעבוד נכון במטבח ואיך להיות בלוגרים של אוכל.
אם גם אתם רוצים להכין בעצמכם סלטים ,עוגות ועוגיות ,מנות מרכזיות ותוספות אתם מוזמנים להצטרף .בעזרת
טקסטים מפעילים ולימוד כלים דיגיטליים -בדרך חווייתית ומשמעותית ניצור ספר מתכונים אהובים לחופש הגדול.
הספר יכלול גם תמונות והמלצות על מנות נבחרות.
קהל יעד (כיתה):
ד'-ו'
דרישות מקדימות להשתתפות:
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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
Smore
sp-studio
linoit
Ourboox
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' אב שעות 17:00-18:30
נערוך היכרות במצגת שיתופית ויצירת דמות ב, 'sp studio-נלמד על גלישה בטוחה ונשתף במאכל
שאנחנו אוהבים במיוחד.
מפגש  :2יום ב' ג' אב שעות 17:00-18:30
כל תלמיד יבחר מאכל שהוא אוהב ,נלמד כיצד לחפש מתכון ברשת ולאתר את המתכון שהכי מתאים.
נלמד על מאפיינים של כתיבת מתכון טוב ונעלה הכל ל .linoitנלמד על כללי בטיחות במטבח.
מפגש  :3יום ג ד אב שעות 17:00-18:30
כל תלמיד יכתוב  :תבשיל אחד ומאפה אחד שהוא יודע להכין הכי טוב או שהוא הכי ממליץ עליו.
את שני המתכונים התלמיד יעלה במצגת השיתופית ,בצורת טקסט מפעיל .התלמידים יקבלו מחוון
לכתיבת טקסט מפעיל .נשתמש לצורך הכתיבה במצגת שיתופית .נערוך הצבעה מה המאכל הכי אהוב
על המשתתפים.

מפגש  :4יום ד ה אב שעות 17:00-18:30
נעיין במתכונים מהשיעור הקודם .נלמד ליצור כרזה ב smoreוכיצד לכתוב טקסט המלצה באופן שישכנע
אנשים לקרוא את המתכון שכתבנו.

מפגש  :5יום ה ו אב שעות 17:00-18:30
נעשה סיכום בחידון חוויתי על מה שעברנו .נעבור על כללי בטיחות במטבח ונלמד לכתוב מתכונים בספר
דיגיטלי ( )ourboxעל מנת ליצור יחד ספר מתכונים.

