שם הקייטנה:
על קצה המזלג
היקף (מס' מפגשים):
 5מפגשים
מנחה:
שירן גבאי
תאריכים ושעות
תאריכים  :ב' אב-ו' אב11/7/21-15/7/21 ,
שעות15:00-16:30 :
תקציר:
נצא להרפתקה לשונית סביב מאכלים מיוחדים .נחזק את מיומנויות השפה בדרך חווייתית טעימה ומיוחדת במינה.
נחקור את המתכונים בהיבט הלשוני.
נטעם את הפעלים ,מילות הוראה ,נבצע סקר העדפות של מאכלים אישיים.
ולסיום נלקק את האצבעות עם חומרי הגלם.
מוזמנים להצטרף אלי למסע של ניחוחות!
מחכה לכם
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

Linoit
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  :1מפגש היכרות בין התלמידים באמצעות לוח  , Linoitסרטון על מוגנות ברשת ,ניסוח
של  3כללים לבטיחות ברשת בקובץ גוגל סלייד שיתופי.
נלמד על מרכיב המזון .נחבר שיר על מזון בריא .נלמד על סימון תזונתי כשהולכים לקניות.
נתכונן להכנת מחברת מתכונים.
מפגש  :2כניסה למרחב השמחה ,בירור המושג שמחה ,הכנת סלט השמחה שלי ושיתוף
במצגת שיתופית.

מפגש  :3גבינה  -מחליקה על הלשון כמו השפה העברית.
גבינה  -לגדול בבית ישראלי
נלמד להכין עוגת גבינה שווה במיוחד .נשים לב להוראות ההכנה כדי שלא ניכשל חלילה
במשימה.
נמלא סקר אודות הגבינה.
נכין עוגת גבינה לכל המשפחה.
הכנת עוגת גבינה ושיתוף במצגת שיתופית
הכנת פרסומת לעוגת הגבינה שלי.

מפגש  :4פיצה ביתית טעימה במיוחד
האזנה לפודקאסט  :ההיסטוריה של הפיצה  -מטלת האזנה :כתבו  3עובדות על הפיצה.
מילוי סקר העדפות לפיצה אישית באמצעות גוגל פורמס.
הכנת פיצה אישית

מפגש  :5אין אין אין כמו במבה….
נלמד מי המציא את הבמבה?
נגלה כיצד מכינים במבה?

נעצב אריזה חדשה לבמבה.
נחגוג כל אחד והבמבה שלו.
פרידה :סיכום מחברת המתכונים האישית שלנו

