
 

 :בבית החינוך "אופירה נבון"  עקרונות מנחים בלמידה מרחוק

 תלמיד : –קשר אישי מורה  •
 עם מחנכת הכיתהקבוצות ווטסאפ ייעודיות  -
 שיח טלפוני  -
 סימון נוכחות בכל יום  -
   zoomפגישות ב  -

שהכיתה תפגוש לשיח רגשי יותר ממורה אחת )  הוספת מורה מלווה לכל כיתה במטרה  -

 )כולל מנהלת בית הספר, היועצת ומורת השילוב(  שיח מלב אל לב   -מחנכת
התלמידים פוגשים את מחנכת הכיתה באופן קבוע וגם את המורים המקצועיים ) מורה   -

 ( אחת לשבוע.   zoomמקצועי מחוייב למפגש ב 

 . צוות הסייעות שותף בכיתות החנ"מ ללמידה מרחוק  -
 מהוות מוקד תמיכה משמעותי בימים אלו.  מורת השילוב והיועצת  -
   תמיכה טכנית וסיוע במטלות שניתנו -

 

 לימוד נושא המתאים לתקופה הן מבחינה רגשית והן מבחינה לימודית  – רלוונטיות •

 

 ידים להשתחרר ולהתאוורר: פעילויות חוויתיות הגורמות לתלמ  – למידה חווייתית •

 משחק חוויתי   -
 ועוד..(   kahootמשחק טכנולוגי )גלגל המזל,   -

 יצירה   -
 משחק שיתופי/קבוצתי  -
 משחק לימודי בנושא  -
 יצירתי / בעקבות פעילות סרטון  -
 מאמרים/ טקסטים מעוררי סקרנות ומעשירי ידע  -

 

 תקשורת חיובית •
משימה יומית שניתנה על ידי המחנכת שיוצרת קשר בין התלמידים, כגון: יצירת שם עם   -

חפצי הבית, צילום חפץ כחידה, להסריט את עצמם רוקדים/ מתאמנים, תגובה על סרטון  

ושיתוף בקבוצת בווטסאפ  ) על התלמידים להגיב לשאר התלמידים באופן מכבד ומפרגן  

 ותים, דיבור מכבד, ביקורת בונה( , תוך שמירה על כללי התנהגות נא
 

 למידה מגוונת: •
 שימוש במגוון ערוצים על מנת לתת מענה למגוון האוכלוסיות הקיימות בבית הספר: 

 הקראת סיפור  -
 תאטרון  -
 יוגה  -
 אימון התעמלות  -
 אמנות -
 "מתמטיקאי צעיר" לכיתות המחוננים -
 שידורי רדיו "אופירה"  -

 

 דווקא דורשים מחשב( תוצרים מעניינים וחוויתיים ) שלאוו •
 יצירת כרזה  -
 יצירת ציור  -
 יצירת אימוג'י חיובי שיכול לעודד בתקופה זו  -
 כתיבת סיפור  -
 כתיבת יומן מסע  -
 יצירת סרטון  -
 משחקים בנושא מסויים  -



 

 הכנת מתכון -
 ברכה לסבא וסבתא  -
 כתיבת שיר  -

 

 שימוש בכלים טכנולוגיים: •
    zoomשימוש ב  -

 גלים, עת הדעת ועוד( אתרים במרשתת ) בריינפופ, אופק,   -
 הצגת מצגת / סרטון/ שיר   -
   גלגל המזל -
 ו'(- קבצים שיתופיים )כיתות ה' -
 kahootמשחקי  -

 

 בתקופה זו  פיתוח חשיבה חיובית  -מיקוד "בטוב" •

 תוכנית "חוסן" -
 כתיבה במחברת החוסן שלי -
 כלים להרפיה -
 חיוביים קורים בתקופה זו? אילו דברים  -
 כתיבת בדיחה  -
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 דוגמאות ללמידה מרחוק על פי העקרונות המנחים:

 ב' / דנית קהאן ודקלה יהודה   –כיתות א'  ב מידה מרחוקל .1
 

ב להיערך באופן מחושב ו לקחת   - בימים אלה כשהלמידה מתקיימת מרחוק, על צוות כיתות א

עצמאותם של תלמידי הגיל הרך, הצורך בהמחשה, שיח רגשי שיאפשר   :בחשבון כמה פרמטרים כגון

  . אוורור רגשות שמירה וחיזוק על קשרים חברתיים

אתר ביה"ס, אתר אופק הילקוט הדיגיטאלי, אתר עת  , ZOOM : כמה פלטפורמות עומדות לשימושינו

 . מצגות, וואטס אפ , YOUTUBE ,הדעת

   לימוד תחומי המקצוע 

מצגת מלווה   ZOOM -ולהתקדם בחומר הלימודי הכנו לכל שיעור המתקיים ב על מנת ללמד מרחוק 

התלמידים   ZOOM תמונות וסרטונים הקשורים לנושא הלמידה . במהלך שיעורי ה , הכוללת הסברים

בתכנון השבועי הכנסנו קישורים לספרי   .שאלות להבהרה מרימים יד, עונים על השאלות, שואלים 

כהכנה לפני   .לפעול ך הפנייה לעמודים אשר בהם ישנם סרטוני הנחייה כיצד יים תו יגיטאל הלימוד הד 

שיעור, ניתנו משימות חשיבה או התנסות שניתן לעשות בבית על מנת שהתלמידים יהיו מוכנים  

 .  )הפוך שיעור)לשיעור 

השיעור המתוקשב היו הן משימות חוויתיות והן פעילויות בספרי   רהמטלות שהתלמידים קבלו לאח

 וכנו מראש.  הש  ימוד או דפי עבודההל

חשוב מכל הוא שאת המשימות    .בכיתה א' נעשות פעילויות חוויתיות לחזרה על צלילי הלימוד

קדמות התלמידים ביקשנו מהם לשלוח  תכדי לעקוב אחר ה  .מסוגלים לבצע בכוחות עצמםהתלמידים 

 . אלינו צילומים של עבודותיהם לוואטסאפ או למייל והגבנו עליהם

 

   ם רגשי חות

תלמידים. בשיחות עודדנו את   6-3לאורך התקופה ניהלנו שיחות קבוצתיות בקבוצות קטנות 

  .תחושותיהם ומחשבותיהם ,התלמידים לשתף ברגשותיהם

 . אחת לשבוע ניהלנו שיחה כיתתית שלמה ובה שיחקנו משחקים שונים

עצמם וחבריהם מגיבים  שומרים על פרויקט ילד וילדת השבוע הילדים שולחים סרטון של    'כיתה ב ב

 .שומרים התלמידים על קשר בניהם וממשיכים להכיר את חבריהם גם בימים אלו באתר הכיתה, כך

למידים סיפור  בכל יום שישי אנו שולחות לת לשבת גם בלמידה מרחוק, סיפור   –המשכנו את המסורת 

ימי הולדת הוזכרו בתחילת החודש   ן, ככמו .   לשבת המסופר על ידינו ונשלח כסרטון או כמצגת

 .ZOOM -ב ונקבע תאריך לחגיגה משותפת של ילדי החודש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

לכיתות  יהודה ודקלה האןק קבצים שהוכנו על ידי דניתמצורפים  ❖

 ב':-א'
 א' )שבוע שלישי( כיתה   – תכנון שבועי דוגמא ל ✓

 שבת סיפור ל  ✓

 מצגת פסח טקסט  ✓

 החולם  – למידה מרחוק  ✓

 אותיות הכתב  ✓

 6, ב   3כפל ב  ✓

 

 

 

 

   בכיתות מחוננים  למידה מרחוק .2
 

  / מירי נאור שכבת ו' 
 )ראו קובץ מצורף( עטלפיםנושא :             

בשיעור זה ניתן לראות כמה עקרונות מנחים: נושא רלוונטי, פיתוח סקרנות, העשרת הידע,  

 יצירת תוצר חוויתי ומיקוד בטוב. 

 חלק א' 

 : התלמידים קיבלו שני טקסטים העוסקים בעטלפים 

אבי   " קטלניים?כל כך   התפרצות נגיף הקורונה מעלה שאלה: מדוע נגיפי עטלפים " .1

 2020,  23בליזובסקי, פברואר 

 " על דלקות, נגיפים ועטלפים " .2

 טבלת השוואה ביניהם ולערוך   א את שני הטקסטיםו קרהתלמידים התבקשו ל

   'חלק ב 

 על התלמידים לענות: בעקבות הסרטון . בסרטון על עטלפים   בבריינפופצפייה 

של העטלפים המוזכרים   ( הגופניים וההתנהגותיים)בו במחברת חוסן את המאפיינים  כת .1

 . בסרטון
  ? שייכים אותם לקבוצת היונקיםאילו מאפיינים הקיימים בבעלי חיים מ  .2
 כתבו על אופן ההתמצאות הייחודית של העטלפים  .3

כיצד העטלפים מוצגים במדיה. אילו תחושות הם מעוררים? הביאו דוגמאות. העזרו   .4

  .במרשתת 
 ? כיצד העטלפים תורמים לאדם ולסביבה .5
 ? מדוע לדעתכם התרבות המערבית משייכת את העטלפים לנושאים שליליים .6
 .באור חיובי רזה בה תציגו בדרך יצירתית ומקורית את העטלף  הכינו כ .7

 חלק ג' 

שיעור נהלנו שיח אודות ההשוואות שהם ערכו  ב )ראו קובץ מצורף( .   הומצגת מלו מירי הכינהלכיתה ו 
 .בקביעת התבחינים ובמסקנההתמקדנו  ,ושלחו  

 .עם חידות על העטלפים  ולסיום, קינחנו 
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 שכבת ד' / מירי נאורב לימוד בכיתות מחוננים  

 )ראו קובץ מצורף(  מושית השבע -נושא : פרת משה רבנו            

בשיעור זה ניתן לראות כמה עקרונות מנחים: נושא רלוונטי, פיתוח סקרנות, העשרת הידע,  

יצירת תוצר  מיקוד בטוב )בתרומה של פרת משה רבנו לחקלאים( , שימוש בשיר ליצירת חוויה ו

 חוויתי ואישי. 

 חלק א' 

למייל    לשלוח ו word ל כל השאלות הבאות בדףהתלמידים התבקשו לקרא את הטקסטים ולענות ע

 למירי נאור  

  ?מהם סימני ההיכר של החיפושית .1
 ה? מהי התזונה העיקרית של .2
  ?מתי עיקר פעילותה של החיפושית ומדוע .3

 ?איזה הורמון מפרישים זחלי החיפושית ומדוע .4

 6 )מהם אמצעי ההגנה של פרת משה רבנו? כתבו שלושה .5

תיכוני מציב   -היםהסבירו למה הכוונה במשפט: " שחיי מושית אינם פשוטים והאקלים  .6

 . ".אתגרים לא פשוטים לאוכלוסייה כולה

 ?מהי תרומתה של החיפושית לחקלאים .7

 ? מה למדתם חדש בנושא זה .8
  .חפשו במרשתת ותנו שתי דוגמאות לדרכים בהם בע"ח משתמשים באסטרטגיות אזהרה .9

 

 חלק ב  

 המצורפים ולענות:  שני השירים   על התלמידים לקרא את

 יותר? הסבירו מדוע  א. איזה שיר אהבתם  

 .ב. חברו שיר קצר על בע"ח הקשור בשמו

 

 חלק ג' 

 .על הייחוד של החיפושיות ותרומתן לחקלאות    zoomב נהלנו שיח 

 

 מדעיםבשיעור ליאור המורה  

 נושא: נגיף הקורונה ופיתוחים מדעיים בעקבות הנגיף            

 

מצגת מלווה אותה שיתפה במהלך השיעור. התקיים שיח אודות הנגיף    zoomליאור הכינה למפגש ב 

 והפיתוחים המדעיים שהתפתחו עקב הנגיף הקורונה. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 למידה מרחוק בכיתות חנ"מ  .3
 כיתת ליקויי למידה / ענבל סעד –כיתה ה'  

 )ראו קובץ מצורף( נושא: מתנות קטנות            

לראות כמה עקרונות מנחים: פעילות חווייתית, מאווררת, מיקוד בחיובי וחשיבה  בשיעור זה ניתן  

תרגול החומר הלימודי )חלקי דיבר( באמצעות השיר ויצירת תוצר  שילוב בין שיח רגשי לחיובית,  

 חוויתי. 

 חלק ראשון של המפגש: 

 סבב "מה נשמע? מה מצב הרוח?   •

ית השתמשה המורה בשיר עם מסר  מתוך חשיבה לקדם את התפיסה החיוב -מיקוד בטוב  •

לאחר שהאזינו לשיר שנשלח בקבוצת    zoomחיובי. התלמידים נתבקשו להגיע לשיעור ב

 מחברת החוסן שלי.  – וואטספ ולהגיע עם מחברת הלמידה מרחוק 

 .    zoomהמצגת הוקרנה במסך במפגש ה  •

 שאלות:  3התלמידים נתבקשו לשתף ולענות במחברת על  •
 אהבתי במיוחד?  איזו מתנה שקיבלתי  .1
 איזו מתנה מיוחדת את/ה נתת למשהו אחר?  .2
 אילו מתנות יש בי? ) המחנכת הוסיפה מחסן מילים כדי לקדם את השיח(  .3

 חלק שני של המפגש:  

תרגול חלקי דיבר בשיר "מתנות קטנות" תוך מיקוד בחלקי דיבר שנלמדו בכיתה: שם עצם, שם תואר  

. התלמידים    zoomהתרגול נעשה יחד תוך הקרנת המצגת במסך ב   ופועל והתייחסות לשורשים.

 כתבו את התשובות במחברת החוסן שלהם.  

 חלק שלישי של המפגש: 

חפשו משפט חיובי/ משפט מוטיבציה שיכול לעודד אנשים בתקופה זו / ציירו ציור   - סיום חיובי 

 אופטימי שיכול לעודד אנשים בתקופה זו. 

 סיום   – חלק רביעי 

 אודות המפגש היומי ) כמה נהניתם? מה אהבתם? האם למדתם משהו חדש היום? וכו'(   משוב

 

 דוגמא לשיעור נוסף בנושא שברים שהעברתי לכיתתי: •

חיבור בין האפייה והבישול   – בשיעור זה ניתן לראות את העקרונות הבאים: למידה בין תחומית 

מתכון הקשור   – , רלוונטיות  kahootלנושא מתמטי :שברים, למידה חווייתית באמצעות משחק ה 

 לפסח שיוכלו להכין בפסח וסיום במיקוד בטוב.  

 

 הקדמה לשיעור:   -חלק א'  

 :  zoomמשימה שניתנה להם לפני השיעור ב 

 עליכם למצוא מתכון לפסח שבו מופיעים שברים. 

 כתבו את השברים במחברת החוסן שלכם.  .1
 מספרים סדרו את השברים מהגדול לקטן על ציר  .2
 שלחו לענבל לווטסאפ.  .3

 המפגש בזום  – חלק ב' 

 סבב "מה נשמע?"  .1
 חיזוק התלמידים שהגישו את המשימה על ידי המחנכת והסייעת.  .2



 

 התלמידים שיתפו בשברים שמצאו במתכונים שלהם.  .3

 הקרנתי במסך )שיתוף מסך( מתכון להכנת לחמניות לפסח/ מיקי שמו  .4
 גדולים / קטנים. שוחחנו על השברים, אילו שברים יותר   .5

 )המתכון נשלח לאחר מכן גם לילדים וגם להורים לקבוצות הווטסאפ( 

המשחק הוקרן במסך השיתופי. היו  בנושא שברים שבניתי לכיתה.    kahoot משחק   – חלק ג' 

תלמידים שנכנסו גם דרך הטלפון שלהם והיו תלמידים שאמרו את התשובה ואני סימנתי את  

 י והבהרתי שאלות שעלו בהן קושי.  התשובה. את השאלות הקראת

 סיום  – חלק ד' 

 אני נוהגת תמיד לשאול כמה נהנו מהמפגש היומי. סגנון השאלות: 

 כמה נהנית?  1-10מ 

 היה לי כיף ב...  מה אהבתם? 

 המלצה למחר... 

 מה למדתי משהו חדש היום? 

 האם הייתם רוצים לבקש משהו?

 האם ישנן שאלות על המשימות שניתנו היום? 

 

 

 

 

 


