
 אנגלית של דקות חמש

 

 ?Five Minutes of English זה מה – מבוא

 בבית אנגלית שיעורי תחילת לפני שנה לתלמידים באנגלית תוכנית היא" אנגלית של דקות חמש"

 התוכנית את ללמד אפשר' ד בכיתה למשל מתחילים אנגלית שיעורי שבהם ספר בבתי. )הספר

 בכיתה התוכנית את ללמד אפשר' ג בכיתה מתחילים אנגלית שיעורי שבהם ספר ובבתי', ג בכיתה

 .השפה לרכישת תורמת האותיות לימוד לפני דבורה לשפה שחשיפה מראים מחקרים'.( ב

Five Minutes of English – למה? 

 אנו לשפה מורים בהיותנו. בסיסיות מילים לקרוא וכיצד ABC שלך התלמידים ילמדו הבאה בשנה

 קודם אותן שמעו כן אם אלא קוראים שהם מילים מבינים אינם שילדים המראים למחקרים מודעים

, השפה את לשמוע ִיתרגלו שהתלמידים רוצים אנו". אנגלית של דקות חמש" התוכנית מטרת זו. לכן

 .להבינן ויוכלו מהן כמה יכירו מילים לקרוא וכשיתחילו

 ?כולל זה מה

 .English Boy, Mr: הקליפים בכל המופיעות הראשיות הדמויות שלוש אל להתוודע ייהנו התלמידים

Trouble and Miss Jackson .מתי יבינו הזמן ועם, קרובות לעיתים לומר אוהבות שהן מילים יכירו הם 

 .ולמה מסוימות דמויות משמשות מסוימות מילים

 פעילה שפה/  פסיבית שפה

 הם השנייה בפעם. פרק בכל שיצפו הראשונה בפעם המילים כל את יבינו לא שהתלמידים נראה

 כל לא עדיין אך יותר להבין עשויים הם השלישית ובפעם. מילה כל לא כי אם, יותר קצת להבין עשויים

 את. רשמיים אנגלית שיעורי ללמוד החלו שטרם זכרו. מאוד צעירים עודם! דאגה אל. ביטוי או מילה

 אותם לשמוע ִיתרגלו פרק בכל ובמשפטים במילים חוזר שימוש ואחרי, ההקשר לפי יבינו הסיפור

 הם אלא שומעים שהם מה כל את לשחזר נדרשים אינם התלמידים זה בשלב. משמעם את ויבינו

 .פסיבית שפה קולטים

 cognates מהן רבות – בקלות אותן ולומר אותן להבין יכולים שהתלמידים בתוכנית רבות מילים ישנן

(. ספארי, שוקולד, ירפה'ג, גורילה כגון התלמיד של האם ובשפת באנגלית דומות מילים, כלומר)

 What can we כגון) בתוכנית תכופות שנשמעים מילים צירופי או בסיסית באנגלית מילים הן אחרות

do? Thank you, English Boy! I am the winner. I am number one .)! 

 בסוף הן התוכנית במהלך הדמויות עם הן האלה המילים על לחזור התלמידים את לעודד המורה על

 יהיו הסתם מן התלמידים. ומשפטים מילים על לחזור מהצופים מבקש English Boy כאשר התוכנית

 .פעילה שפה זוהי! אחרת בשפה לדבר יכולים הם, ואו... נרגשים

 בתוכנית להשתמש איך

 . דקות כחמש מהם אחד כל שמשך קליפים עשרים ישנם

       .קודמים שבועות של הקליפים שני את לראות תוכלו וכן, חדש קליפ זה בדף ייחשף שבוע בכל

                                               .בכיתה הצפייה לפני האישי המחשב על הקליפ את לטעון ניתן

 .הצורך לפי התקשוב ברכז להיעזר תוכלו

 

http://pop.education.gov.il/tchumey_daat/english/yesodi/five-minute-english/


 ?בכיתה קליפ כל להקרין צריך תדירות באיזו

 .פעמים שלוש יוצג קליפ כל

 שהתלמידים בשעה או חינוך בשיעור וחמישי שלישי, ראשון בימים אחד קליפ להראות למשל אפשר

 ילדים. בשבוע אחד מקליפ יותר להראות לא חשוב; מתי משנה לא. שלהם הבוקר חטיפי את אוכלים

 שיצטרפו מקווים גם אנו. האפשר ככל המילים את וישמעו שישובו רוצים אנו. מחזרה טוב הכי לומדים

 .ושוב שוב להם מאזינים שהם לשירים

 

 ושירים נוספים משאבים

 פירות

 תפוז, תפוח, בננה, מלון, פירות

NmlRAc-https://www.youtube.com/watch?v=Jobe 

https://www.youtube.com/watch?v=IuSmDjs1BMU 

 

 פעלים

 כפיים מוחא, קופץ, רוקד, נע

https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8 

https://www.youtube.com/watch?v=7MKmbyfhkkE 

 

ִית  בַּ

 שולחן כיסא. חלונות, דלת, בית

https://www.youtube.com/watch?v=L9_BK25AiPQ 

https://www.youtube.com/watch?v=MHVWfo2kpOI 

 

 צבעים

 צהוב, ירוק, כחול, אדום

D1l54-https://www.youtube.com/watch?v=aMTIm 

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA 
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 מספרים

 חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת

https://www.youtube.com/watch?v=u3L5Tk8_74c 

https://www.youtube.com/watch?v=D5AM8lDCW9s 

com/watch?v=kz_EQSfFx0ghttps://www.youtube. 

 

 משק חיות

 פרה, עוף, חתול, כלב

QO3xTg-https://www.youtube.com/watch?v=zXEq 

8XU0-https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ 

 

ִנים  פָּ

 פה, אוזניים, אף, עיניים, פנים

https://www.youtube.com/watch?v=B2pmcJPQW3Q 

ww.youtube.com/watch?v=xYkxpzM0sJUhttps://w 

https://www.youtube.com/watch?v=lVINkMH0BUA 

 

 ספר בית

 תלמיד, מורה, כיתה, ספר בית

https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU 

 

 יחס מילות

 מאחורי, מתחת, על, בתוך

https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM 

https://www.youtube.com/watch?v=xERTESWbqhU 
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 בגדים

 גדול, קטן, מכנסיים, נעליים, כובע, חולצה

https://www.youtube.com/watch?v=nBQAtS8B3hM 

jBfb33_KHU-ttps://www.youtube.com/watch?v=h 

 

 חיים בעלי ספארי

 גורילה, זברה, ירפה'ג, אריה

https://www.youtube.com/watch?v=nBQAtS8B3hM 

 

 רגשות

 מפוחד, כועס, עצוב, מאושר, מרגיש אני

https://www.youtube.com/watch?v=fMR8Hr9Xby4 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

 

 גּוף

 בהונות, ברכיים, כתפיים, ראש

https://www.youtube.com/watch?v=LoSu4FwFMwU 

 

ה  מּוִזיקָּ

 תופים, פסנתר, גיטרה, שיר, מוזיקה

https://www.youtube.com/watch?v=gVgB9cdZosE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5lhGTalu28 

 

ה חָּ  ִמׁשפָּ

 סבתא, סבא, אבא, אימא, משפחה

https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo 

https://www.youtube.com/watch?v=GiRUF7hvWuM 
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 אוכל

 שוקולד, אדמה תפוחי, סלט, לחם, פסטה

https://www.youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0 

https://www.youtube.com/watch?v=efMHLkyb7ho 

 

 גינה

 גינה, עץ, פרח, מים

https://www.youtube.com/watch?v=RCClYcU97PA 

 

 פעלים

 שינה, ישיבה, הליכה, ריצה

https://www.youtube.com/watch?v=jwot4wxpFkk 

https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k 

PQ7_yGa08-https://www.youtube.com/watch?v=8 

 

 ירקות

 פלפל, גזר, בצל, עגבנייה, אדמה תפוח

https://www.youtube.com/watch?v=efMHLkyb7ho 

 

 ?לעזרה זקוקים

 של דקות חמש" התוכנית על שאלות לכם יש אם או לעזרה זקוקים אתם אם אלינו לפנות תהססו אל

 ".אנגלית

 . 03-6906600-ל התקשרו טכנית לתמיכה
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