
   

 השתלמות טכנופדגוגית  

  512מתווה 

 תכנון יחידת הוראה מתוקשבת  

   21-התאמת מערכת החינוך למאה ה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 שם בית הספר: נעמי שמר פ"ת  

 שם המרצה: סמדר אלון   

 שם המורה: שרי חנן  

 

 

  

  

  

 



 פרטים כללים אודות יחידת ההוראה:  

 תחום הדעת   לשון  
  

 כינויי גוף   
נושא 
בתכנית  
   הלימודים  

 נושא השיעור   לימוד כינויי הגוף השונים   
  

 שכבת גיל  חינוך מיוחד    -לקויות למידה -כיתה  ג'
  

 משך השיעור   דקות.    45
  

מי הדובר  -שמות גוף הם הדרך הלשונית לספר לקורא 

בשיחה, מי נמצא במקום ומקשיב ומי אינו משתתף או 

 נמצא אך מוזכר בשיחה. 

לימוד שמות גוף ליצור אבחנה בין יחיד רבים זכר ונקבה 
,למידה זו משמשת גם כקרקע מכינה ללימוד הפועל  
 ונטיותיו השונות.   

 רציונל למורה   

  

 # התלמידים יכירו את כינויי הגוף השונים.   

# התלמידים יתרגלו השלמת משפטים בעזרת מצגת 
 אינטרקטיבית   

# התלמידים יתרגלו השלמת משפטים ע"י משימות  
  מתוקשבות . 

 מטרות היחידה  
(כולל התייחסות ללמידה  
   מתוקשבת)

  

אנחנו, אתם, אתן, הם, הן , גוף  אני, אתה, את, הוא, היא, 
 מושגים     ראשון, גוף שני, גוף שלישי, זכר ונקבה, יחיד ורבים.

  

בעזרת זימון התנסויות ביישום   -הבנה מעמיקה של הידע# 
 רלוונטי של הנלמד והעברה 

 התנסות במשימות רלוונטיות ומותאמות   - מסוגלות# 

ללומדים שונים, זימון חוויות הצלחה, זימון משימות מאתגרות 
זימון למידה על פי תחומי עניין מגוונים   -מוטיבציה# 

 ורלוונטיים ללומד ובדרכי למידה לפי בחירתו  

-מיומנויות המאה  ה
 / תפקודי לומד   21

  

לינקים לצורך תרגול החומר הלימודי ע"י משימות   4מצ"ב 
 מתוקשבות, ומשחק קהוט . 

 חומרי הוראה ולמידה   

   )  (כתובים ומתוקשבים

היענות לשונות תמיד באה לידי ביטוי בכיתת לקויות למידה 
החל מקצב למידה שונה לכל תלמיד ,מגוון פעילויות  

סינכרוניות המותאמות לפני הרמות השונות -סינכרוניות וא
בכיתה, כולל הקניית חומר בקבוצות קטנות עם שאלות 
ספציפיות המיועדות לחלשים שיחוו הצלחה, ועד דפי עבודה 

 ם שגם מותאמים לרמות השנות.  ומשחקי

 היענות לשונות 

  

תוצרי למידה יהיו משימות המתוקשבות שיבצעו התלמידים  
בחדר מחשבים וש"ב, הם יתייחסו לידע ולמיומנויות  
שהתלמידים רכשו בשיעור יחד עם שימת דגש על יצירת 
 חווית בהצלחה בפעילויות.  

 תוצרי למידה   

  

 

 



 מהלך השיעור: שיעור פרונטלי (כיתת לקויות למידה)    

 נושא : כינויי גוף  

 זמן 

  

 תיאור הפעילות  
 מהלך   

 ההוראה  
 

 7 

 דק' 

  פעילותהקנייה קצרה של החומר הנלמד:  פתיחת השיעור:

המזמינה את התלמידים להכיר את שמות הגוף השונים ,כל   התחלתית
פעם המורה מזמינה מספר תלמידים שונה לעמוד ליד הלוח ולאח"כ 
מסבירה, ממשיגה בעזרת כרטיסיות .(אתן = גוף ראשון יחיד) (אתם = גוף  
שני רבים) הסבר על גוף השלישי, הנסתר אלמד באמצעות הוצאת 
   תלמידים מהכיתה ומתן הסבר. 

 פתיחה  

 

12   
 דק' 
  
  
  
  

12  
 דק' 

כולל מצגת אינטרקטיבית: (מצגת בה ניתן להשתמש בלמידה  גוף השיעור

או  לצורך מתן הסבר ותרגול). בעזרת המצגת התלמיד  teams מרחוק ב

משתתף באופן פעיל לאורך כל השיעור, כל תלמיד בתורו מגיע אל המחשב 
הראשי ומסמן את תשובותו, התלמידים מקבלים משוב מידי בעזרת  

 הנפשה וכל הכיתה מוחאת להם כפיים.    
  

עבודה עצמאית מול מחשב אישי: פיזור התלמידים בכיתה כל אחד 

 :   TEAMSלמחשב אחר וכניסה לפעילות שהוקצתה מראש באתר 

י ,ַא ְת  ..."  ים :ֲאְִנְִ מְִ יְִ לְִ אתר  אופק יסודי:  "ַמְשְִ
ה תַָ -https://lo.cet.ac.il/player/?document=56f88285-b55c-4df3,ַאַָ

82f1f9ed0fcb4498&language=he&sitekey=ebag#pageId=page_2&d 
ocumentId=56f88285-b55c-4df3-82f1-f9ed0fcb4498  

  

 גוף  

 השיעור 

  

 14 

 דק' 

  לינק של משחק קהוט :פעילות סיכום שיעור בדרך משחק , 
https://create.kahoot.it/kahoots/my-kahoots/folder/4abbeeee- 
30cc-4ca9-8b b6-c740e2dfdcf7  

 # מתן הסבר קצר על ש"ב המתוקשבים 

 סיכום  

  

 :  (חזקים) אתר גלים 1קבוצה   

  כינויי גוף (=שמות גוף) שם הפעילות:
https://www.galim.org.il/hebrew/unit/7- 
%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A3-
%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%D7%93?lang=he  

שיעורי  
 בית 

  

שם   (מתקשים) אתר אופק יסודי: 2קבוצה 
   1שמות גוף פעילות : 

  
https://lo.cet.ac.il/player/?document=56f88285-b55c-4df3-82f1- 

 f9ed0fcb4498&language=he&sitekey=ebag 
  

  

  

  

  

  

  

https://lo.cet.ac.il/player/?document=56f88285-b55c-4df3-82f1-f9ed0fcb4498&language=he&sitekey=ebag#pageId=page_2&documentId=56f88285-b55c-4df3-82f1-f9ed0fcb4498
https://lo.cet.ac.il/player/?document=56f88285-b55c-4df3-82f1-f9ed0fcb4498&language=he&sitekey=ebag#pageId=page_2&documentId=56f88285-b55c-4df3-82f1-f9ed0fcb4498
https://lo.cet.ac.il/player/?document=56f88285-b55c-4df3-82f1-f9ed0fcb4498&language=he&sitekey=ebag#pageId=page_2&documentId=56f88285-b55c-4df3-82f1-f9ed0fcb4498
https://lo.cet.ac.il/player/?document=56f88285-b55c-4df3-82f1-f9ed0fcb4498&language=he&sitekey=ebag#pageId=page_2&documentId=56f88285-b55c-4df3-82f1-f9ed0fcb4498
https://lo.cet.ac.il/player/?document=56f88285-b55c-4df3-82f1-f9ed0fcb4498&language=he&sitekey=ebag#pageId=page_2&documentId=56f88285-b55c-4df3-82f1-f9ed0fcb4498
https://lo.cet.ac.il/player/?document=56f88285-b55c-4df3-82f1-f9ed0fcb4498&language=he&sitekey=ebag#pageId=page_2&documentId=56f88285-b55c-4df3-82f1-f9ed0fcb4498
https://lo.cet.ac.il/player/?document=56f88285-b55c-4df3-82f1-f9ed0fcb4498&language=he&sitekey=ebag#pageId=page_2&documentId=56f88285-b55c-4df3-82f1-f9ed0fcb4498
https://lo.cet.ac.il/player/?document=56f88285-b55c-4df3-82f1-f9ed0fcb4498&language=he&sitekey=ebag#pageId=page_2&documentId=56f88285-b55c-4df3-82f1-f9ed0fcb4498
https://lo.cet.ac.il/player/?document=56f88285-b55c-4df3-82f1-f9ed0fcb4498&language=he&sitekey=ebag#pageId=page_2&documentId=56f88285-b55c-4df3-82f1-f9ed0fcb4498
https://lo.cet.ac.il/player/?document=56f88285-b55c-4df3-82f1-f9ed0fcb4498&language=he&sitekey=ebag#pageId=page_2&documentId=56f88285-b55c-4df3-82f1-f9ed0fcb4498
https://lo.cet.ac.il/player/?document=56f88285-b55c-4df3-82f1-f9ed0fcb4498&language=he&sitekey=ebag#pageId=page_2&documentId=56f88285-b55c-4df3-82f1-f9ed0fcb4498
https://lo.cet.ac.il/player/?document=56f88285-b55c-4df3-82f1-f9ed0fcb4498&language=he&sitekey=ebag#pageId=page_2&documentId=56f88285-b55c-4df3-82f1-f9ed0fcb4498
https://lo.cet.ac.il/player/?document=56f88285-b55c-4df3-82f1-f9ed0fcb4498&language=he&sitekey=ebag#pageId=page_2&documentId=56f88285-b55c-4df3-82f1-f9ed0fcb4498
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 ביבליוגרפיה:   

  

 /https://www.mehadedim.co.il משפטים למצגת נלקחו אתר מחדדים # 

 # פעילויות המוצגות ומוקצאות לתלמידי הכיתה נמצאות:  

•  https://www.galim.org.il/?lang=he  - אתר גלים 

   /https://ebag.cet.ac.il אתר מט"ח אופק יסודי הילקוט הדיגיטלי: •

   

 :  צילומי מסך

 (סעיף גוף השיעור)  לבקשתך  TEAMSשנשלחה לתלמידים באפליקציית הפעילות מתוקשבת 
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