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סילבוס  תקציר שם הקייטנה  
ודרכי 
 הוראה

דרישות  קהל יעד
מקדימות 

 להשתתפות

 שם המורה

כשמילים פוגשות  
כתיבה  -דמיון

 בסוגות שונות 

בקייטנה וירטואלית זו, של מפגש בין מילים לדמיון, 
תלמדו כלים מדהימים להכנת קומיקס, ליצירת ספר 

דיגיטלי, סרטוני אנימציה וכל זאת, בד בבד עם החשיפה 
לסוגות מגוונות של כתיבה. הקייטנה תפתח בפניכם דלת 

 סילבוס

 להרשמה

 חגית פרנקל אין  ‘ו-‘ג

בטיול נפגש במילים שונות המשמשות אותנו בזמנים  לטייל בארץ המילים  
שונים. נלמד להכין קומיקס, סרטון אנימציה, כרזות 

ועוד. הקיטנה מתאימה לכל מי שרוצה לפתח את 
 ידיעותיו ויכולותיו בעברית ובשימוש בכלים מתוקשבים 

 סילבוס

 להרשמה

 Gmailחשבון  ‘ו-‘ג
 באישור ההורים

דבורה 
 פרידמן 

קייטנה דיגיטלית חוויתית שמתמקדת בהכרת תפקידיהן  סיבה למסיבה  
של מילות הקישור: סיבה ותוצאה ודרכי השימוש בהן 

 למטרות הבנה והפקה של טקסטים.
בקיייטנה תלמדו כלים מתוקשבים מגוונים ויצירתיים 
ותפיקו תוצרים שיתופיים כגון: תמונות, שעשועונים, 

 משחק, קומיקס, סרטונים ועוד.

 סילבוס

 להרשמה

אביגיל  אין ‘ו-‘ד
 ויקסלבוים 

בקייטנה תשתמשו בכלים מתוקשבים, מגוונים ויצירתיים  לגלוש על הלשון  
ותפיקו תוצרים שיתופיים נהדרים כגון: משחק, קולאז, 

 מצגות, תמונות, תפזורות, קומיקס, סרטונים ועוד. 

 סילבוס

 להרשמה

גאלי יחיא  אין ‘ו-‘ד
משולם וחדוה 

 עזרן 

בקיץ הזה,אתם תמליצו ותשמעו מתלמידים אחרים, איפה  מקומות בילוי לקייץ  
שווה לבקר בארץ? מה האטרקציה הכי שווה של הקיץ? 

ולהיכן לגרור את ההורים לקחת אתכם... והכל בדרך 
 חוויתית ומשכנעת 

 סילבוס

 להרשמה

 יהונתן סאלם אין ‘ו-‘ד
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סילבוס  תקציר שם הקייטנה

ודרכי 
 הוראה

דרישות  קהל יעד
מקדימות 

 להשתתפות

שם 
 המורה

בימי החופשה, מתבזבז זמן יקר שיכול להיות מנוצל  מדריך טיולים וירטואלי  
לבילוי עם המשפחה, על ויכוח וחיפוש בילוי מועדף על כל 

אחד מבני המשפחה. הילדים יכינו מדריכי טיולים לאתרי 
בילוי מסוגים שונים, בכלים דיגיטליים שונים, שיעזרו 

לשכנע את בני הבית לבלות בהם ולא לבזבז זמן על 
 ויכוחים 

  סילבוס

 להרשמה

 Gmailחשבון  ‘ו-‘ה
 באישור ההורים

יפית 
 פינקוביץ 

רדוף אחרי... מסע לארץ  
 המילים הנרדפות 

בארץ המילים הנרדפות נפגוש מילים נרדפות ידועות פחות 
וידועות יותר. נלמד בעצמנו להכין משחקים ונכיר כלים 

חדשים. הקייטנה מתאימה לכל מי שהמילים" נוגעות" בו 
ורוצה להעמיק את ידיעותיו בנושא , תוך הכרות עם כלים 

 מתוקשבים. 

  סילבוס

 להרשמה

מרים  אין ‘ד-‘ג
 מגנהיים 

עולם המשל ובעלי  
 החיים 

האריה, -בקייטנה זו נכיר משלים שונים העוסקים בבע"ח
משל. נעבור לטקסט מידעי על האריה.  -נכיר את הסוגה

כתיבת  -נארגן את המידע בטבלה, נעבור לטקסט מפעיל
הוראות לביקור בספארי במתחם האריות. ולבסוף ניצור 

 -סרטון אנימציה עם משל נבחר. את כל החויה השפתית
עברית, נשלב בכלים דיגיטאליים מעניינים וידידותיים 

 לעבודה. 

  סילבוס

 להרשמה

 תמי אדרי  אין ‘ד-‘ג

חוקרים ומגלים בעולם  
 בעלי חיים 

בקייטנה זו, תלמדו על בעלי חיים המסוכנים לנו בקיץ, 
דרך השימוש בכלים מדהימים להכנת ספר דיגיטלי, 

תלמדו כיצד לחפש מידע -סרטוני אנימציה, עיתון ועוד, 
על בעלי חיים המסוכנים לנו בקיץ, מי הם? איך נוכל 

לזהות אותם? מדוע הם מסוכנים לנו? איך הם חיים? ואיך 
 נוכל לכתוב עליהם ספרון, כתבה עיתונאית ועוד. 

  סילבוס

 להרשמה

 חגית פרנקל  אין ‘ו-‘ג

סילבוס   עולם של דמיון    

 להרשמה

 Gmailחשבון  ‘ה-‘ב
 באישור ההורים

 מיכל שכטר
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https://drive.google.com/file/d/0B8j6-C9MjFUKLTQxN2U2WE11NzQ/view?usp=sharing
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סילבוס  תקציר שם הקייטנה  
ודרכי 
 הוראה

דרישות מקדימות  קהל יעד
 להשתתפות

 שם המורה

בכל  -ה"יפה שבחיה" 
בעל חיים יש דבר טוב 
ויפה, בואו להכיר את 

הצד היפה שלכם, בעזרת 
 בעלי חיים!

בקייטנה שלנו נעסוק בבעלי חיים שונים, בעזרת בעלי 
החיים נכיר קצת את עצמנו, נדע לבטא את תחושותינו 

ורגשותינו. נכיר כלים טכנולוגים מגוונים, נתנסה בהכנת 
 כרזות, שיתוף קבצים, בניית מצגת והכנת סרטון.

 סילבוס

 להרשמה

אפשר גם  ,gmailחשבון  ‘ג-‘א
להשתמש בחשבון של 

 ההורים. 

 יאיר לבני

מסע בעקבות השפה  
 העברית 

מסע בעקבות אליעזר בן יהודה והתחדשות השפה 
העברית. בקיטנה נלמד לכתוב מכתב לנכדו של אליעזר 

בן יהודה, נשחק משחקים על מילים נרדפות בעברית 
ונלמד להכין בעצמנו משחקים שונים, נחבר מילים 

 חדשות ונלמד כיצד מילים "צומחות" בגינה... 

 סילבוס

 להרשמה

‘ד-‘ג  נהורה בוצין  אין 

עם המון דמיון ויצרתיות אנחנו -מסע בעקבות ספרים  גולשים בספריה  
ניצור משחקים ופעילויות שונות ומיוחדות במקום השמור 

 הספריה!  -והשקט ביותר

 סילבוס

 להרשמה

 שירה בס  אין ‘ה-‘ג

"אז מה זו בעצם מדוזה?", "למה אנחנו נרתעים ממנה  מסע בעקבות מדוזות  
כ"כ?" ו"איך היא נראית בכלל?"... אם מענינין אתכם 

לחקור ולגלות את התשובות הנכם מוזמנים להצטרף 
אלינו למסע במהלכו נצפה בתמונות ובסרטים נראין כל 

 מיני אנשים נקרא ונפליג למחוזות מרתקים. 

 סילבוס

 להרשמה

 סימן טוב רחל  אין ‘ה-‘ג

בקייטנה זו נלמד להכיר בעלי חיים מסוגים שונים. על  עולם החי במשל  
מאפייניהם, תכונות אופי בעקבות משלים וסיפורי עם. 

 כמו כן נתנסה במגוון כלים תקשוביים 

 סילבוס

 להרשמה

 באבאי גלית  אין ‘ד-‘ב
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https://drive.google.com/file/d/0B8j6-C9MjFUKOU9YSUtuSUhQUG8/view?usp=sharing
https://www.easyform.co.il/?formId=afb1a601-08dd-4fbb-8d66-1c6bffd384f3
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https://www.easyform.co.il/?formId=041f2629-d7fd-4031-ae8d-d05496e30a22
https://docs.google.com/document/d/1JBpshakCWnRkyH5PV1GiwhiZzWg5voCdwU3IBbq-00I/edit?usp=sharing
https://www.easyform.co.il/?formId=da581487-f45c-4c05-9e99-e0f0e8ed94c8
https://docs.google.com/document/d/1k3glx2gyziJv4kRXD9OMMTKIOq7pycaVDc4O3-kurIs/edit?usp=sharing
https://www.easyform.co.il/?formId=33acdee5-52d4-489d-8ea9-6978f61e724e

