שם הקייטנה:
קסם של קוסם
היקף (מס' מפגשים):
 5מפגשים
מנחה:
חסי פרוס
תאריכים ושעות
תאריכים  :ב' אב-ו' אב11/7/21-15/7/21 ,
שעות15:00-16:30 :
תקציר:
אם גם אתכם מעניין איך עובדים הקסמים ,והאם באמת אפשר להעלים מטבע  -מוזמנים לחבוש את כובע הקוסם
ולהצטרף אלינו ,ולהפוך גם אתם לקוסמים מקצועיים!
בכל מפגש נכיר קסם חדש ,וביחד נבין את הטריקים שיהפכו אותנו לקוסמים אלופים .נכיר יחד כלים דיגיטליים
שבעזרתם נוכל ליצור ספר קסמים עם תמונות והנחיות מפורטות .אז מוזמנים להצטרף לחוויה קסומה שבסיומה נצא
עם ספר קסמים אישי שיצרתם בעצמכם!
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
 mystorybookכלי ליצירת ספר דיגיטלי
 - wordartאתר לעיצוב ענן מילים מעוצב.
padlet
google slide
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' מנחם אב .11.7
*היכרות עם חברי הקבוצה בעזרת משחק דיגיטלי.
*היכרות עם , mystorybookפתיחת חשבון אישי.
*עריכה של כריכת הספר
*צפייה בקסם
מפגש  :2יום ב' ג' מנחם אב 12.7
*דיון בלוח שיתופי על נושא הקסמים ואחיזת העיניים .הכול עניין של זריזות ידיים-כל אחד
יכול להיות קוסם.
היחשפות לטריק שמאחורי קסם
כתיבת הנחיות -נלמד איך כותבים הנחיות קצרות וברורות.
עריכת הטקסט בהתאמה לספר דיגטלי עם שימוש בכלי הספר
בסיום המפגש :צפייה בקסם ללא פתרון ,לקראת השיעור הבא.
מפגש  :3יום ג ד' מנחם אב 13.7
*דיון על פתרון טריק הקסם שהוצג במפגש הקודם
*התנסות בקסם
*מה יעזור לנו כדי שהקסם יצליח? ניסוח טיפ מנצח.
*שימוש בכלי הספר השונים לעימוד ,ועיצוב טיפ הקסם הנלמד.
מפגש  :4יום ד ה' מנחם אב 14.7

"תמונה אחת שווה אלף מילים"
*צפייה בקסם ,וגילוי הטריק בעזרת תמונות.
*התנסות בצילום תמונה דרך המחשב והעלתה לספר הדיגיטלי.
*כתיבת סיכום אישי על חווית הקוסם הצעיר
מפגש :5

יום ה' ו' מנחם אב 15.7

קסם של קוסם!
* בחירת ילדים ע"י גלגל הגרלה  wordwallלהצגת קסם שנלמד בקורס
*סיום עיצוב ועימוד הספר.
*לימוד אפשרויות שיתוף ,והצגת תוצרי הקבוצה.

