


 

 

  ESLבריינפופ ברוכים הבאים ל

com.brainpopesl.www 

הוא מוצר חדש מבית בריינפופ ללימוד והוראה של השפה האנגלית כשפה  ESL בריינפופ

, באינטראקטיביות, הסביבה אינטרנטית ייחודית זו עושה שימוש מושכל בשפת האנימצי. זרה

. ילדיםהמידה שונה ומהנה עבור הכול כדי להבטיח חווית ל, בהומור ובעולם תוכן עשיר ומרתק

כבר מהשלבים הראשונים של לימוד השפה , מבטיח מענה ללומדי אנגלית ESL בריינפופ

  .םואינו דורש כל ידע מוקד, בשמיעה ובדיבור, בכתיבה, בקריאה

וכן מרכיבים , תמצאו סרטוני אנימציה מובנים ומשעשעים ללימוד אנגלית ESLבריינפופ ב

כל שיעור נבנה על בסיס החומר שנלמד . השלמת תהליך לימוד השפהחווייתיים נוספים ל

דרכן , בשיעור הקודם ומוצגים בו אוצר מילים ונושאי דקדוק חדשים בסיטואציות יומיומיות

כל סרטון מלווה בשמונה פעילויות חווייתיות אשר . מועברים גם ניואנסים תרבותיים שונים

, חידונים, וכוללות משחקים, נה ובהגייה נכונהבהב, בשמיעה, בכתיבה, שמות דגש בקריאה

 .כלים למורה ועוד, תרגילי כתיבה, קטעי קריאה

  ?ESLלמי מיועד בריינפופ 

  !לכל מי שלומד ומלמד אנגלית

או , כתוכנית הבסיס ללימוד האנגלית,  בכיתהESLבריינפופ מורים יכולים להשתמש ב

 ESL בריינפופים יכולים להשתמש בתלמיד. הקיימתלימודים ה לתוכנית תוכנית משלימהכ

הניתנים בפיקוח בית הספר וגם , כהעשרה מחוץ לשעות הלימודים או כשיעורי עזר נוספים

  .בבית בסיוע של הורה ואפילו לבד

  ?כיצד נכנסים

 ולחצו עמוד הביתראש בש בשדות המתאימיםהזינו את שם המשתמש והסיסמה שקיבלתם 

צרו קשר עם רכז התקשוב או המנהל ,  פרטי הגישהאם אינכם יודעים את. goעל כפתור 

 .בבית הספר

 מבנה האתר

כל רמת לימוד מורכבת משש יחידות . )Levels( מחולק לרמות לימוד שונות ESLבריינפופ 

השיעור , לרוב). Lessons(וכל יחידת לימוד מורכבת מחמישה שיעורים , )Units(לימוד 

כל שיעור . שיעורים הקודמים של אותה יחידההאחרון בכל יחידת לימוד הוא חזרה על ה

כך שאוצר המילים והידע ,  מבוסס על הנלמד בכל השיעורים הקודמיםESLבבריינפופ 

  . הדקדוקי של הלומד מתפתחים וגדלים בהדרגה

החלק . מורכב מסרטון אנימציה אשר מחולק לשלושה חלקים ESLבבריינפופ כל שיעור 

מוצגת סיטואציה יומיומית ומשעשעת בין בן לחברו הרובוט שבו , הראשון הוא החלק העלילתי

 Words to, בחלק השני. ילים חדש ונושאי דקדוק חדשיםבסיטואציה זו נלמדים אוצר מ. מובי



 

Know ,החלק השלישי. מושם דגש במילים החדשות שהשתמשו בהן בסרטון ,Facts to 

Know ,מתמקד בנושאי הדקדוק שנלמדו בשיעור זה. 

  כולל שמונה פעילויות חווייתיות שונותESLהסרטון כל שיעור בבריינפופ נוסף על 

)features(, מידהאשר משלימות את תהליך הל.  

 

  !Know More -הסבר פשוט של החומר הדקדוקי שנלמד בשיעור  .  

 !Words, Words, Words –ים החדש שנלמד בשיעור תרגול וחזרה על אוצר המיל .  

 !Read It –כאשר ביחידות הלימוד ,  פעילות ששמה דגש במיומנויות קריאה בסיסיות

תוכלו למצוא ביחידות הלימוד , בפעילות זו. דגש גם בלימוד האותיותהראשונות מושם 

,  אשר מתרגל את הצלילים ואת האותיות שנלמדו בשיעורWords You Knowהראשונות את 

 אשר מתרגל מילים שנלמדו בשיעור הנוכחי ובשיעורים Words for Practiceוכן את 

- הפעילויות ב, ההתקדמות בשיעוריםעם . ועושה שימוש באותיות שנלמדו עד כה, הקודמים

!Read Itעד לכדי תרגילים קצרים בהבנת הנקרא,  מתפתחות אף הן .  

 !Write It –בשיעורים הראשונים מושם דגש .  פעילות המתרגלת מיומנויות כתיבה

הפעילות . ועם ההתקדמות בשיעורים גם מוצגים תרגילי כתיבה מודרכים, בכתיבת האותיות

 באותו Read it-וכן על מה שהוצג בפעילות ה, מבוססת על המילים שנלמדו באותו שיעור

  . שיעור

 !Say It, Hear It –בהבנה ובהגייה נכונה של מילים,  פעילות השמה דגש בשמיעה, 

 .ביטויים ומשפטים שהופיעו הסרטון

  !Play It –פעילות משחק המתרגלת את השפה ואת מה שנלמד !  איזה כיף לשחק

  .ואפשר לשחק בה שוב ושוב, בשיעור הנוכחי

 !Warm Up –פעילות המתרגלת את אוצר המילים ואת הדקדוק שנלמד באותו שיעור  .

 You( ןהחידווהיא משמשת כהכנה לתלמידים לפני שיענו על , בפעילות זו מתקבל משוב מידי

Can Do It .(  

 !You Can Do It -על אוצר המילים ועל הדקדוק ,  חידון רב ברירה המונה עשר שאלות

  .בתום החידון מקבלים התלמידים משוב על תשובותיהם. שנלמד בשיעור

  כלי עזר נוספים למורה

 Teaching tools-האנגלית  משאבים רבים להוראתנמצאים ,הכלים למורהזור א ב 

בין היתר תמצאו שם מערכי שיעור . אך לא רק בהם, ESLתוך שימוש בחומרים של בריינפופ 

וגם הסבר פשוט שמרכז את , חומרי עזר למורה, בבית, רעיונות לפעילויות בכיתה, מפורטים

 . Know More-ה, החומר הדקדוקי של כל שיעור
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 At A glance- תמצאו סקירה של השיעורים השונים בבריינפופ  באזור זהESL 

 כך ,ABC-הסקירה ניתנת להצגה גם על פי ה. וכן של הנושאים הדקדוקיים הנלמדים בהם

זהו כלי יעיל ונוח למורה לחיבור שיעורים מראש . שקל למצוא נושא ספציפי המעניין אתכם

 . ולתכנון של תוכנית הלימודים להמשך

 Word Lists– בבריינפופ ות הנלמדיםמילהכל  מרכז את ESL. המילים מסודרות על 

כל מילה ברשימה גם מקושרת לשיעור  . ABC-וגם לפי ה, פי השיעורים שבהם הן מופיעות

. כך שזהו כלי יעיל למורה לתכנון מראש של השיעור וגם לחזרה על החומר, שבו היא נלמדה

, רשימה המאורגנת על פי נושאים כמו ימיםאפשר להציג את המילים גם ב, נוסף על כך

  . מספרים וכן הלאה, צבעים

 והכירו מקרוב את מגוון התכנים ואופן השימוש ESLצפו בסרטון הדרכה בעברית על בריינפופ 

 il.co.brainpopesl.www: בהם

ניתן . נושאים פדגוגייםבנושאים טכניים ו ב,צוות בריינפופ עומד לרשותכם בכל פנייה

 בין השעות 107חה  שלו03-6878989: לפנות למחלקת קשרי לקוחות מוסדיים בטלפון

  .6885970-03 או בפקס il.co.brainpop@schools במייל ,17:30- ל9:00

  . בהקדםענה ונהארה או בקשה, נשמח לשמוע מכם כל הערה

  

  ,גלישה נעימה

  .צוות בריינפופ
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