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 ממוחשבת הוראה ליחידת רציונל

  'ב כיתה – חנוכה 

 יסוד הוצאת

 שיעורים 6-כ במשך לעבודה מתאימה היחידה". ומועדים םחגי" התוכן מנושא כחלק החנוכה בחג עוסקת ההוראה יחידת

, תרגול, הוראה, לימוד: ולתלמיד למורה מגוונות לפעילויות מתאימים ביחידה השונים הרכיבים. בבית לעבודה וכן תהיבכ

 לרמת, הכיתה לרמת בהתאם כמותן ואת הפעילויות סוג את לבחור מומלץ. בכיף העשרהו עצמית קריאה, מטלה

 . בכיתה המחשוב לתנאי ובהתאם התלמידים

 היחידה מטרות

 החנוכה חג לחוויית התחברות -

 ומנהגיו החנוכה חג מושגי עם היכרות  -

  חנוכה בנושא ושיר סיפור קריאת -

 לחנוכה וסיפור שיר קריאת בעקבות הנקרא הבנת קידום -

 וצירופים ביטויים לש מילוני ידע העשרת -

 החג בנושא אישי סיפור כתיבת של קידום -

 . החג בנושא בסרטונים וצפייה שמות משחק באמצעות בה ומהעיסוק מהשפה הנאה -

 ":חנוכה" ביחידת הכלולים הרכיבים

 או/ו בכיתה להיצג נועד השיעור. יונתן נתן מאת" שלי הנר" השיר הוא שיעורב המרכזי הטקסט :1 שיעור -

 . עצמית לקריאה

 : שיעורב

 סמלי את, הרבים על המעטים ניצחון של ההיסטורי הסיפור את המדגימות לחנוכה תמונות מצגת פתיחב: פתיח

 . חנוכה לנושא וגריין כניסה מהווה הפתיח. מנהגיו ואת החג

 .יונתן נתן מאת" שלי הנר: "מרכזי טקסט

 .בהארה ומלווה קריינות ועם מלא ניקוד עם מוצג הטקסט

 טקסטואליות בתבניות תרגולו עצמית לעבודה אינטראקטיביות פעילויות: הנקרא הבנת -" שלי הנר" - תרגול

 לשמו, לשמש התייחסות היתר בין כוללות הפעילויות. לתלמיד תשובותו משובים כולל התרגול. וונותמג

 . בשיר המופיעים ולדימויים לחריזה וכן השיר פי על הנרות הדלקת למנהג, ולתפקידו

 השיעור .נאור לאה מאת" ריבה אהבה שלא בסופגנייה מעשה" הסיפור הוא שיעורב המרכזי הטקסט :2 שיעור -

 . עצמית לקריאה או/ו בכיתה להיצג נועד

 : שיעורב
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 לנושא וגריין כניסה מהווה הפתיח. שונים ובטעמים בצורות סופגניות של תמונות מוצגות בפתיח :פתיח

 . הסופגניות

 .נאור לאה מאת" ריבה אהבה שלא בסופגנייה מעשה: "מרכזי טקסט

 .בהארה ומלווה קריינות ועם מלא ניקוד עם מוצג הטקסט

 עצמית לעבודה אינטראקטיביות פעילויות :הנקרא הבנת –" ריבה אהבה שלא בסופגנייה מעשה" – תרגול -

 היתר בין כוללות הפעילויות. לתלמיד תשובותו משובים כולל התרגול. וונותמג טקסטואליות בתבניות תרגולו

 המקדמות למילים ,ולשמותיהם בסיפור המתוארים הסופגנייה הכנת לשלבי, בסיפור להתרחשות  התייחסות

  .האירועים רצף ולהבנת לאזכורים - ופעלים תארים - הסיפור הבנת את

 בתבניות תרגולו עצמית לעבודה אינטראקטיביות פעילויות: מילים אוצר – לחנוכה צירופים – תרגול -

 ובהם מילים יצירופ התאמת כוללות הפעילויות .לתלמיד תשובותו משובים כולל התרגול. וונותמג טקסטואליות

 בקטע ההקשר פי על הצירוף שיבוץ וכן לו המתאים לפירוש צירוף כל התאמת ,לאיורים אורו נר המילים

 (.קלוז) השלמה

: שורות מספר בן קצר סיפור לכתיבת אפשרויות שלוש מוצעות לתלמידים :לחנוכה סיפור כותבים – מטלה -

 במערכת המטלה את מנהל המורה. דמיוני סיפור או שקרה מצחיק מקרה, החנוכה לחג הקשורה אישית חוויה

 . הממוחשבת

 .המיועדים לקריאה עצמית ולהעשרה .שירים בנושא החורף –קריאה נוספת  -

 שמות משחק מוצע לתלמידים. לחנוכה ובמצגת, סופגניות להכנת מתכון המציג בסרטון צפייה: בכיף העשרה -

 - הכיתה במסגרת המשחק את לשחק מומלץ. לחנוכה הקשורים פרטיים שמות על לחשוב נדרשים הם ובו

 .השיעורים במהלך ההעשרה פעילויות את לשלב יכול המורה. קטנות בקבוצות אפשרי

 .עונת החורף וחגי החורף: מופיעים בסוף הנושא :דפי הספר -

 


