
 שיעור הוראה מרחוק - 16.4.20

 נושא השיעור: חסידי אומות העולם

 הקשר לזמן (רלוונטיות): יום הזיכרון לשואה ולגבורה החל ב21.4.20

  טקסטים מלווים מספר דיגיטלי "מילה טובה מאוד לכיתות ו":

 טקסט מידעי – חסידי אומות עולם / נירה לוין

 תמונה (עמ' 213, שתי חסידות אומות עולם עם ילד יהודי שאימצו

 בצרפת)

 וטקסט ספרותי (שיר) – חסידי אומות עולם / חיים חפר

 כלים דיגיטליים שנבחרו:

 הוראה - זום, מצגת מלווה, ספר דיגיטלי

  השתתפות פעילה - גוגל פורם, סל"ב

 רפלקציה מסכמת- דיון וירטואלי

 מטרות התוכן:

 היכרות עם המושג "חסידי אומות עולם" : בחירה של האנשים,1.

 שלא עמדו מנגד נוכח שתיקת הרוב והבלטת הערכים

 ההומניסטיים שהנחו אותם, כגון: אנושיות, חמלה, רחמים,

 הצלה.

 מטרות השפה בחינוך הלשוני:

 קריאת טקסטים מסוגים שונים ולמטרות שונות (הישג 4)1.

 הפקת מידע ולמידה מסוגי טקסטים שונים (הישג 5).2.

 מטרות למפגש זה:

 הלומדים יתרגלו איתור מידע באמצעות קריאה מרפרפת בטקסט●

 מידעי והשלמת מידע בטבלה.

 הלומדים יתרגלו קריאת שירה למרות קיומם של מחסומים●

 לשוניים ו/או פערים בהבנה.

 הלומדים ישוו בין מקורות מידע שונים, ובכך יתנסו בדיאלוג בין●

 טקסט מידע, תמונה וטקסט ספרותי, העוסקים באותו נושא.

 הלומדים יתנסו בחשיבה רפלקטיבית על תהליך הלמידה שלהם.●



 

 

 מהלך ההוראה:

 בזמן החיבור לזום יוקרן סרטון. 4 דק'

 

  פתיחת השיעור

  משימה 1: תסמיך למושג "חסידי אומות עולם"

.answergarden ושימוש בכלי הדיגיטלי סל"ב או 

 היום נעסוק בטקסטים בנושא "חסידי אומות עולם", ודאי שמעתם על

 מושג זה בהקשר ליום הזיכרון לשואה ולגבורה. מה מושג זה מעורר

 בכם?  אילו רגשות מתעוררים בכם כאשר אתם שומעים "חסידי אומות

 עולם"?

 ההוראה: כיתבו בלוח השיתופי עד שתי מילים שהמושג: "חסידי אומות

 עולם" מעורר בכם .

 הזמן: 5 דק

  משימה 2: הקראה בעזרת המשתתפות:

 הקרנת הפתיח של הטקסט המידעי (מתוך "מילה טובה" לכיתה ו'

  עמוד 212) מספר מורות קוראות את שתי הפסקות הראשונות.

 ההוראה: לפנינו טקסט מידעי השופך אור ומידע על חסידי אומות עולם.

 הטקסט מוקרן, אני אסמן במדגישון את המקום שבו אנחנו נמצאות

 בקריאה. אתן הקוראות.. בבקשה…

 הזמן: 3 דק

 משימה 3: הקניה מפורשת של קריאה מרפרפת :

 הקרנת שקופית והקראתה , הסבר למשימה 3. לבקש סימון "לייק"

 בצ'אט.

 ההוראה: עליכן לאתר את פרטי המידע המופיעים בטבלה השיתופית

 ולהשלים באמצעות קריאה מרפרפת. האם הייתי מובנת? סמנו

  ב"לייק".

https://www.youtube.com/watch?v=aEuAw9ewqrY
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dP8XXar7V83QyVADhorZD2TY3xmtgYWZagllKJZrq_8/edit?usp=sharing


  הקישור נמצא עכשיו בצאט שלנו.

  הזמן: 12 דק'

  במהלך ביצוע המשימה: כתיבת מחמאה / משוב מחזק למשתתפות -

  נכתבת בצאט.

 סיום משימה 3 -  להדגיש את היתרונות של קריאה מרפרפת באיתור

 מידע בטקסט מידעי (משימת הצלחה ללומדים). - מוקרן בשקופית.

 הזמן: 2 דק'

  משימה 4 : מעבר לטקסט הספרותי: " חסידי אומות עולם" עמ' 221.

 ההוראה: כעת נאזין לשיר שכתב חיים חפר "חסידי אומות עולם". זהו

 שיר עמוס מאד מבחינה רגשית, המילים דרמטיות ויוצרות אוירה.

 המשפטים בשיר מנוסחים כמשפטי שאלה. חיים חפר כתב את השיר

 לכבוד ערב הוקרה לחסידי אומות העולם, שנערך בתיאטרון "הבימה"

 בשנת 1987.

  הקרנת הטקסט (עמוד 221) + האזנה להקראת השיר.

 משימת הערכה להאזנת המשתתפים: (תוקרן במצגת)

 מצאו שורה שנגעה בכן במיוחד בשיר.. חפר מבקש להפוך את סיפורם

 של חא"ע למציאות חיה ואמיתית שאפשר לדמיין ולהרגיש אותה.. הוא

 מתאר בפרטי פרטים את עולמם: את מה שהתרחש סביבם, את מה

 ששמעו, ראו, חלמו ואת הרגשות וההתלבטויות. מה מתוך התיאורים

 האלה נגע בכן באופן מיוחד? כל משתתפת תכתוב בסל"ב את

 תשובתה (העתקת שורה).

 זמן : 5 דק'

 המורה: התשובות ….. אני אתייחס אליהם באופן אישי.

 משימה 5 : הסבר משימת הערכה "שיעורי בית להגשה"

 ההוראה: במפגש למדנו על קריאה מרפרפת בטקסט מידעי ונפגשנו

 עם שיר: סוגת טקסט שונה - אותו תקראו לבד בקריאה מעמיקה.

 אשלח לכם טבלא למייל - שהיא המשך לטבלא שמילאנו יחד. בטבלא

 עליכן להשוות בין מקורות המידע ולמלא את התבחינים השונים

 בדוגמאות / ציטוטים. אני אתייחס לכל עבודה שלכן באופן אישי ואשלח

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YHiBlq9X-AvW2gMeeaRsBTQy5RGIrBf8r7Dr3HJe_gA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YHiBlq9X-AvW2gMeeaRsBTQy5RGIrBf8r7Dr3HJe_gA/edit?usp=sharing


 משוב.

 סימון "לייק" כשברור.

 זמן: 2 דק'

  סיום השיעור: רפלקציה

 המשתתפות יבחרו קלף מתוך המוצע וישתפו בדיון וירטואלי. המנחה -

 חיזוקים בצא'ט (מצגת)

 זמן: 5 דק'

 

 

 


