
 ללמידה היברידית  יחידת הוראה תכנון : מטלת סיכום

 מעלות חיים : שם בית הספר

 הגב' בלה דיעי  : שם המרצה

 רונית ברזילי  :שם המורה

 

 : פרטים כללים אודות יחידת ההוראה

 
 שפה תחום הדעת

 
 קריאה   נושא בתכנית הלימודים 

 הקניית החולם נושא השיעור   

 'כיתה א גיל שכבת  

 דקות  45 משך השיעור  

הקניית תנועה חדשה בדרך חווייתית, תוך חזרה על   רציונל למורה  
 התנועות שנלמדו כבר

 היחידה מטרות  
כולל התייחסות ללמידה  )

 ( מתוקשבת

 התלמידים יתרגלו צלילים קודמים שלמדו 

 התלמידים יכירו וילמדו את תנועת החולם

חיריק  , שווא ,  קמץ,  ספור עם התנועות הפתחתלמיד יקרא בקול  

 וחולם בהצלחה. 

בתנועת  - שלומד  החדשים  הצלילים  את  בכחול  יסמן  התלמיד 

 החולם. 

 התלמיד יענה על דף עבודה המתרגל מיומנות. 

 תנועת החולם מושגים  

 מיומנויות המאה   
 תפקודי לומד /   21-ה

 מבטא את עצמו בדרכים מגוונות
 וביכולותיו מאמין בעצמו 

 למידה  הוראה וחומרי  
 ( כתובים ומתוקשבים)

Mentimeter 
Wordwall 

 סרטון
 סיפור + דף עבודה

 המורה עוברת בין הקבוצות השונות -למידה בקבוצות  היענות לשונות  
 קריאה בדרך חווייתית שנותנת מוטיבציה גם לחלשים

 דף עבודה  תוצרי למידה   
 mentimeterמילים של התלמידים ב

 תשובות התלמידים במשימה באתר אופק 
 



 מהלך השיעור 

 
מהלך 

 ההוראה 

 תיאור הפעילות 
 
 

 זמן

 

  פעילות אסינכרוני  פעילות סינכרונית   

 פתיחה  
https://www.menti.com/rvs42kmw7a 

כל ילד כותב מילה המתחילה בצליל חולם )המורה  

 (מדגימה את תנועת הצליל

 5 
 דקות

גוף  

 השיעור 
https://www.youtube.com/watch?v=I4

FJd3KM4z0 
 סרטון להקניית החולם

 

 הרמזור אמר עצור". "התלמידים יקבלו סיפור 

 כל תלמיד יקרא בקריאה דמומה את הסיפור . 

אצבע   בפני התלמידים את הסיפור עם  אקריא 

 עוקבת. 

חולם   תנועת  את  צבעו  שהתלמידים  אבדוק 

 בלבד בכחול. 

בפני   כרטיסי  אציג  גלובליות  מילים  התלמידים 

 הברקה. 

 התלמיד יקרא בקריאה מהירה את כל המילים. 

אשאל את התלמידים שאלות לברור התוכן של  

 הסיפור . 

 דף עבודה 
 

 חלוקה לקבוצות

 ירוקה  צהובה אדומה

עבודה  

 בספר

עבודה  

 בספר

הקניית  

 הסיפור

משפטים 

 מבולבלים

הקניית  

 הסיפור

עבודה  

 בספר

 דפי עבודה  דף עבודה  עבודה דפי 

 

 
 

5 
 דקות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 

 דקות

https://wordwall.net/resource/890999 סיכום   
0 

 10 
 דקות

https://www.menti.com/rvs42kmw7a
https://www.youtube.com/watch?v=I4FJd3KM4z0
https://www.youtube.com/watch?v=I4FJd3KM4z0
https://wordwall.net/resource/8909990
https://wordwall.net/resource/8909990


 משחק לתרגול הצלילים

מעבדת   

  / מחשבים
אמצעי 

 קצה

 מחשב + ברקו בכיתה 
 מחשב בבית

  

משימה   

 עצמית
 https://wordwall

.net/resource/89
09990 

תרגול נוסף 
במשחקים השונים  

 בבית לקריאה
https://lo.cet.ac.

il/player/?docu
-ment=4fe79540
-b03b-4608-75c0

7dd18148221&lc
anguage=he&sit

ekey=ebag 
משימה באופק 
 לתרגול החולם

 

 
 
 

https://wordwall.net/resource/8909990
https://wordwall.net/resource/8909990
https://wordwall.net/resource/8909990
https://lo.cet.ac.il/player/?document=4fe79540-075c-4608-b03b-c7dd18148221&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=4fe79540-075c-4608-b03b-c7dd18148221&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=4fe79540-075c-4608-b03b-c7dd18148221&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=4fe79540-075c-4608-b03b-c7dd18148221&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=4fe79540-075c-4608-b03b-c7dd18148221&language=he&sitekey=ebag
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