
 :אישי  פודקסאט – לדוגמא כתיבה סדנת

  זמן פרק עליו  ולעבוד  כתיבה, של  גדול  פרויקט  לקחת הוא הרעיון בשבוע. פעמיים וחצי  שעה   של  כתיבה  סדנת  לנו יש באקטון

 : הקודמת בתקופה  שעשינו נהדרת כתיבה   לסדנת דוגמא הנה  ומשמעותי. מושקע  תוצר לייצר כדי  משמעותי 

 . ג(- ב בכיתה  )תלמידים דקות  5 או ה(-ד  בכיתה  )תלמידים דקות 10  של פודקאסט : התוצר

 :המפגשים  פירוט

  בחרו והם/ן  מרתקים פודקאסטים של רשימה  שלנו   לתלמידים/ות הכנו הפודקאסטים. עולם עם  היכרות : 2-ו 1  מפגש .1

  השתתפו אנשים כמה  הפודקאסט, לנושא  התייחסות שכולל  שאלון  עליהם  ולמלא אליהם להקשיב פודקסאטים שלושה 

 .' וכו המילולי  התוכן  מלבד בפרק  היו נוספים אלמנטים אילו  לדעתך,  מעניין היה  מה   בפרק,

  התלמידים/ות לכתוב. ארצה  שעליה   נקודות רשימת וגיבוש   שלי  הפודקסאט  נושא על  החלטה  קבלת: 4-ו 3  מפגש .2

  לפחות נושאים תתי  עשרה  של רשימה  ומגבשים הנושא  את חוקרים/ות  ואז לכתוב רוצים/ות הם/ן עליו נושא בוחרים/ות

 . בפודקאסט לדבר רוצים/ות הם/ן עליהם

  הן פודקאסט דקות 10  לפידבק. בהתאם התוכן ושינוי  הכתיבה  על  פידבק קבלת הפודקאסט, של ה כתיב: 9  עד 5  מפגש .3

 . מילים  500-ל ערך  שוות  פודקאסט דקות 5  מילים,  1000-לכ ערך שוות

  (:ממנה  מרוצים  מאוד והיינו Soundtrap בפלטפורמה   השתמשנו אנחנו   הפודקסט. הקלטת: 11-ו  10  מפגש .4

 הסופיים םהפודקסטי  הצגת: 12  מפגש .5

  

 הקסם   עולם לדוגמא: מסע

 . התקופה  בסוף  ומשמח  מרשים לתוצר להגיע וגם   המון התלמידים/ות עם  בו  לבלות  שאפשר נפלא לנושא דוגמא הנה 

  בסרטון או שלהם/ן המשפחה  מול מעלים/ות  שהתלמידים/ות שונים  קסמים  שלושה  לפחות  שכולל  קסמים  מופע התוצר:

 . וידאו

 :פעילויות משתי   לאחת מוקדשים  המפגשים התקופה  במהלך

  את  שמגרים לאתגרים  קונקרטיות  הוראות מקבלים/ות התלמידים/ות שבהן  מדעיים ניסויים  או מייקינג יצירה, פעילויות .1

 :לפעילויות דוגמאות שלהם/ן. והדמיון  המחשבה 

A.  לשתייה  סודה  ואבקת חומץ בסיס על געש הר של מדעי  ניסוי 

B.  חם  ודבק  ממקל שרביט של יצירה 

C. וסלוטייפ  מספגנטי   מגדל בניית 

 :לדוגמא יוטיוב, מבוססי   קסמים  לימוד שיעורי  .2

A. מטבע   העלמת 

B. קלפים  עם בסיסיים קסמים 

C. פלסטיק  וכוס  כדור עם קסמים 

 . בפרטי  אליי  לפנות  בשמחה  מוזמן באנגלית,  עבודה  דפי  כולל הפעילויות,  כל  של  פירוט  לקבל שירצה  מי  

 : /https://michalandacton.comנוספים  חומרים עם לבלוג לינק 
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