
 מטלת סיכום: תכנון יחידת הוראה ללמידה היברידית  

נור משם בית הספר: אהוד   

שם המרצה: קרינה בטאט  

 שם המורה: אורנת זימבור 

 פרטים כללים אודות יחידת ההוראה:  

 תחום  עברית  
  הדעת   

 שיח ודיבור  -1הישג נדרש 

 הלמיד ינהל דיון עפ"י כללי השיח, דיון במליאה.  

 מקדמים כתיבה.  -3-2הישגים 

 קידום כתיבת משפט בשימוש המילים החדשות שנלמדו. 

 כתיבת רשמים בעקבות צפיה בסרטון. 
  

נושא 
בתכנית 

 הלימודים 
 

נושא  מחייה השפה העברית  -אליעזר בן יהודה
 השיעור  

  

 צוות מחנכות שכבת ב' ( מור, מיכל ואורנת) 
  

   פיתוח 

  שכבת גיל  כיתה ב' 

 יחידה של שני שיעורים : 

  דקות שילוב של פעילות סיכרונית ואסינכרונית.  40-כ  -שיעור ראשון

 דקות שילוב של פעילות סיכרונית ואסינכרונית.   40-כ  -  -שיעור שני

משך 
 השיעור  

 

לקראת יום השפה העברית היתה חשיבות לחשוף את הילדים לדמות 
משמעותית להחיית השפה בדרך חוויתית העונה על הצרכים השונים  

 ( ערוץ חזותי/ שמעתי )ועל השונות בין הילדים 

 רציונל   

 למורה   
 

 התלמיד יכיר את האיש שהחיה את השפה העברית .                   -מטרות תוכן

 התלמיד יכיר מילים חדשות.                                                                               

העשרת אוצר מילים ,שיח ודיון, קידום כתיבה וחיבור  –מטרות בשפה 

                                                ירית. משפט תקין מבחינה תחב 

 התלמיד ילמד לעבוד בסביבת למידה ממוחשבת.                                       

 התלמיד ישתמש בכלים פתוחים אינטראקטיבים.                                     

 לשימוש במגוון מדיות: טקסט כתוב, שמע, וידאו וכו..'  התלמיד יחשף

מטרות 
 היחידה 

כולל  )
התייחסות  

ללמידה  
 ( מתוקשבת

  

 מחייה, שפה, עברית, לועזיות, פרוש , מילים נרדפות, חידוש  

 מצגת משותפת, קובץ משותף   –מושגים בתחום התקשוב 

   מושגים  

 עבודה עצמית , שמירה על הכללים.   -מסוגלות עצמית 

חשיבה עצמית ויצירתית ,הקשבה ,איתור מידע, הבעה -תפקוד קוגניטיבי
 בכתב.  

 ניהול שיח  –תפקוד בינאישי 

ניהול וארגון מידע והעלאת תכנים לרשת  –שימוש בכלי תקשוב 
 הכרות עם מגוון אתרים שיתופיים   -אוריינות מידע

  

מיומנויות 
- המאה  ה
21   /

תפקודי  
 לומד  

 

 



מי הוא -סרטון לפתיחמחשב  
 האיש?  

https://lo.cet.ac.il/player/?document=f53083cd-8cb7-4c8c 

b499-f06e07913b00&language=he 

 קובץ עבודה בפורמס  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FqDldJfN 

4EmUydRiJ3VzYHat2fNjI3BAm4dyk2RjrdZUNU9ZTjBJQ0hXU01MT 

 ENOTEQ1WjgzRVMzNi4u 

סרטון מאתר    
 בריינפופ  

https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_149/subject  

/s_924 

  

 sway  
 https://sway.office.com/rWHF4XrQarEDHANW?ref=Link&loc=play 

 -https://pteducationמצגת  משותפת  
my.sharepoint.com/:p:/g/personal/ornatzim_pte_org_il/EYgh- 

 3xPZm1GgoQ2cBRIlOIBbPUYDWFNyeiIVf41gFHtxg?e=ulspJW 
  

חומרי   

הוראה  

 ולמידה  
(כתובים 

 )  ומתוקשבים

 

ויזואלים  קבוצה שימוש באמצעים  עבודה עם  צמצום משימה,  המחשות,   ,
 קטנה לצורך הקנייה, המורה נשארת בסוף המפגש כדי לענות על שאלות.  

 המורה זמינה בצ'ט או בשיחת וידאו לתמיכה נוספת. 

היענות 
 לשונות  

 

  מענה על שאלות בקובץ פורמס
 תוצר במצגת משותפת  

  
  

תוצרי  
 למידה  
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 מהלך השיעור הראשון  

 זמן  

  

 תיאור הפעילות  
  
  

 מהלך  

 ההוראה  

 

   פעילות סינכרונית   פעילות אסינכרוני    
  

  
   כניסת התלמידים לכיתה הוירטואלית בטיימס, בערוץ שפה.  

 ד'   3 -סרטון
  

 ד'    7  -דיון
  

" מי הוא  -משותפת בסרטון צפיה  

 האיש?"                                        

בעקבות הסרטון הילדים צריכים לגלות  )

 .          (על מי מדובר והבנת נושא השיעור

 לאחר מכן אציג מספר מילים, כמו:  

 (מסרון)אס -אם  -, אס(מצבע)טוש 

מילים  )וכו.. ואשאל מה משותף? 

 ( לועזיות 

ד זה מתקשר לנושא ומדוע  ודיון כיצ
 היה צורך לחדש מילים?  

  פתיחה 

 צפייה בסרטון מאתר ברייפופ   ד'   25

https://il.brainpop.com/cate 
gory_9/subcategory_149/sub 

jects_924/  
 מענה על שאלות בקובץ של  

 פורמס.  

https://forms.office.com/Pag 
es/ResponsePage.aspx?id=Fq 
DldJfN4EmUydRiJ3VzYHat2fN 
jI3BAm4dyk2RjrdZUNU9ZTjBJ 

Q0hXU01MTENOTEQ1WjgzR 

VMzNi4u  

התלמידים יצפו בסרטון ויענו על 
 השאלות.  

  עבודה באופן עצמאי 

גוף   
 השיעור  

 

בדיקת המשימה וסיכום     ד'   5
 מה למדנו?   –השיעור 

   סיכום   

 מחשב.      

 טימס 

מעבדת 
 מחשבים

אמצעי   /
 קצה  

 

 צפיה בסרטון ומענה על שאלות     
  

משחק לההנאה: השלמת פאזל 
דמותו של אליעזר בן יהודה  
https://www.jigsawplanet.com 

  /?rc=play&pid=1e3dddf6165d 

משימה 
 עצמית 
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 מהלך השיעור השני: 

 זמן  

  

 תיאור הפעילות  
  
  

מהלך  
 ההוראה  

 

   פעילות סינכרונית   פעילות אסינכרוני    
  

   swayהצגת מצגת      ד'   10

https://sway.office.com/rWHF4XrQarED 

 HANW?ref=Link&loc=play 

חזרה על   -על דמות של אליעזר בן יהודה 

 ור הקודם. השיע

 וחידון :  

 https://wordwall.net/resource/8878874 

  פתיחה 

 המשימות מופיעות במצגת   ד'   30

sway  
 הילדים  יאזינו לשיר  .1

 יכתבו במחברת מילים שהמציא אליעזר  
  
המצאת מילה חדשה  ושיתופה במצגת  .2

 משותפת
  

https://pteducationmy.sharepoint.com/:p:/g/p 
ersonal/ornatzim_pte_org_i 

l/EYgh3xPZm1GgoQ2cBRIlOIBbPU 

YDWFNyeiIVf41gFHtxg?e=6 

CTDa5  

 ביצעו משימות באופן עצמאי  
  

גוף   
 השיעור 

 

התלמידים חוזרים למליאה לאחר שביצעו את    ד'   10
 סנכרונית להצגת תוצרים -המשימה הא

   סיכום   

 מחשב     
  
   

מעבדת 
מחשבים  

אמצעי  /
 קצה  

 

 העשרה :      

מילים שחידש אליעזר בן —תפזורת  
 https://wordwall.net/resource/8857יהודה

 283 

משימה 
 עצמית 
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