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Dear English Teachers,
We are very happy to introduce to you the following 
computerized teaching units that are based on skills for the 21st 
century. We hope you and your students enjoy doing them. In 
addition, you are still welcome to send us activities according to 
the criteria posted on the English Inspectorate site.
Teachers are also welcome to send us online activities on the 
topic of healthy lifestyle. Resources are posted on our site.

Regards,
Judy Steiner

דבר המפמ”ר
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.40Roflbotד'-י"ב

.41Whiteboard Quiz Scorerד'-י"ב

.42Word Scrambleד'-י"ב



Vowels and Consonants - Word Games For Kids :שם היחידה
תקציר היחידה: 

.A learning game which teaches to differentiate vowels and consonants

כיתה: ד'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

The Thank-You Note :שם היחידה
תקציר היחידה: 

 In this task, pupils write a thank-you note for a gift sent by a cousin who lives
.in Canada

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

Please Take Care of My Pet :שם היחידה
תקציר היחידה: 

 In this task, each pupil pretends that he or she has found a neighbor, who
 speaks only English, to take care of his or her pet while the family is away on
 holiday. The pupil writes a short note, listing instructions for the care of his or
her pet and thanking the neighbor for his or her help

כיתה: 
לחצו כאן לכניסה ליחידה

http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7427
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7240
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7241


Which Is Which :שם היחידה
תקציר היחידה: 

In this task, pupils read a text about space travel, look up words in the 
accompanying glossary and answer questions demonstrating their 
understanding of the text.

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

The Instruction Game :שם היחידה
תקציר היחידה: 

In this task, pupils are required to follow a series of instructions that are 
presented in game form. Pupils are given a game board and a picture. Each 
space on the game board contains an instruction to be carried out on the 
picture.

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

The Friendship Club :שם היחידה
תקציר היחידה: 

In this task, pupils read about a class that started a friendship club. They 
then answer questions about the text. Finally, pupils describe something 
good that they, personally, have done.

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7242
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7244


 Irregular Nouns, Nouns :שם היחידה
תקציר היחידה: 

Forming Irregular Plural Nouns Correctly

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

My House :שם היחידה
תקציר היחידה: 

A Purim crossword

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

Pets :שם היחידה
תקציר היחידה: 

Pet word-search puzzle.

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7418
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7419
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7420


Prepositions :שם היחידה
תקציר היחידה: 

Grammar exercise - prepositions. A Grammar support link is available.

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

Reading Comprehension – Webbie the Duck :שם היחידה
תקציר היחידה: 

A short story followed by questions. Answers can be revealed and heard by 
clicking on the "Answer" button.

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

To, Too & Two :שם היחידה
תקציר היחידה: 

Choose the correct word – to, too or two

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7422
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7423
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7425


Vlog Celebrities :שם היחידה
תקציר היחידה: 

Students watch a video clip about young people who are becoming famous 
and making money just by sitting in their bedrooms. After watching the video, 
students answer the worksheet

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

Leave Me a Note :שם היחידה
תקציר היחידה: 

Pupils are asked to understand the main ideas of a note left for them by a 
visiting friend, put it in the correct order and write a note in reply.

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

Grandpa Henry the Armchair Traveler :שם היחידה
תקציר היחידה: 

:תקציר
In this task, pupils receive a letter from Grandpa Henry, who lives in new 
Zealand. Grandpa Henry has decided that he is too old to travel, so he sits 
in his armchair and writes letters to schools in faraway places, asking the 
children to describe the places and people around them. Pupils are asked to 
write a reply to grandpa Henry.

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7426
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7791
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7433


Ask Lucy :שם היחידה
תקציר היחידה: 

In this task, pupils read a letter published in the advice column of a youth 
magazine and then respond to it.

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

Class Recipe Book :שם היחידה
תקציר היחידה: 

In this task, pupils are asked to prepare individual contributions for a class 
recipe book.

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

Keep Our World Clean :שם היחידה
תקציר היחידה: 

In this task, pupils are asked to think of slogans for keeping the world clean. 
Each pupil presents his or her slogan in a poster that includes a short piece 
of writing.

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7431
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7434
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7435


I Like to :שם היחידה
תקציר היחידה: 

In this task, each pupil prepares a class presentation about an activity that 
he or she enjoys.

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

Time Capsule :שם היחידה
תקציר היחידה: 

In this task each pupil is asked to bring one item that they would like to 
include in a time capsule. Pupils then write a note to whoever finds the 
capsule in the future. The note should explain why they chose that item, what 
it is ued for and how it relates to life in the early 21st century.

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

My Monster :שם היחידה
תקציר היחידה: 

In this task each student is asked to imagine a monster that is scary or funny. 
The pupils draw the monster and describe it.

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7436
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7437
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7438


People I Love :שם היחידה
תקציר היחידה: 

In this task, people bring photographs or drawings of at least two people 
they love to class. They are asked to write a description of the people in the 
picture.

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

A Trip I Won't Forget :שם היחידה
תקציר היחידה: 

In this task, the students write about an unforgettable trip they have taken.

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

Communication and Transportation1 :שם היחידה
תקציר היחידה: 

Communication and Transportation - students match a picture to a correct 
word.

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7439
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7440
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7441


Communication and Transportation2 :שם היחידה
תקציר היחידה: 

Communication and Transportation - students click on "the eyes" to briefly 
show the word, and then click on the image.

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

Communication and Transportation3 :שם היחידה
תקציר היחידה: 

Communication and Transportation - a memory game. Students need to find 
the 9 matches.

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

Communication and Transportation4 :שם היחידה
תקציר היחידה: 

Communication and Transportation - This is a 2-player "memory / 
concentration" game. Students click the word, and then click the image that 
they think matches that word.

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7442
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7443
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7444


Food :שם היחידה
תקציר היחידה: 

Picture vocabulary. Students practice kitchen vocabulary through multiple 
choice question exercise.

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

Jobs :שם היחידה
תקציר היחידה: 

Present simple - verb “to be”. Students click on the correct answer. Multiple 
choice questions.

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

Tools1 :שם היחידה
תקציר היחידה: 

Students match the picture to the correct word.

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7445
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7446
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7447


Tools2 :שם היחידה
תקציר היחידה: 

Students match the pictures to the list of tools

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

Vocabulary - verbs :שם היחידה
תקציר היחידה: 

Pupils match the pictures to the list of the verbs.

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

Clothes 1 :שם היחידה
תקציר היחידה: 

Dragging the words to the correct item of clothes.

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7448
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7451
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7493


Clothes 2 :שם היחידה
תקציר היחידה: 

Students listen to voice boxes and match them to the clothing items

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

Clothes 3 :שם היחידה
תקציר היחידה: 

Shoot the Balloon game - clothes vocabulary

כיתה: ה'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

Word Scramble :שם היחידה
תקציר היחידה: 

Word Scramble (hints are available)

כיתה: ד'-י"ב
לחצו כאן לכניסה ליחידה

http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7494
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7495
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7478


 Answergarden :שם היחידה
תקציר היחידה: 

A new minimalistic feedback tool. Use it as a tool for online brainstorming or 
embed it on your website or blog as a poll or guestbook.

כיתה: ד'-י"ב
לחצו כאן לכניסה ליחידה

Classtools :שם היחידה
תקציר היחידה: 

Create free games, quizzes, activities and diagrams in seconds! No signup, 
no passwords, no charge.

כיתה: ד'-י"ב
לחצו כאן לכניסה ליחידה

Hangman :שם היחידה
תקציר היחידה: 

Hangman - enhance vocabulary (hints are available)

כיתה: ד'-י"ב
לחצו כאן לכניסה ליחידה

http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7415
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7417


 Pollsnack :שם היחידה
תקציר היחידה: 

Create a poll or survey in no time. Embed & share it anywhere. View the 
results in real-time

כיתה: ד'-י"ב
לחצו כאן לכניסה ליחידה

 Roflbot :שם היחידה
תקציר היחידה: 

Adding text and captions to a picture

כיתה: ד'-י"ב
לחצו כאן לכניסה ליחידה

Whiteboard Quiz Scorer :שם היחידה
תקציר היחידה: 

Create group quiz motivator.

כיתה: ד'-י"ב
לחצו כאן לכניסה ליחידה
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عزيزي المعلّم/ عزيزتي المعلّمة
تحّية طّيبة وبعد،

 يعتبر مشروع "مالءمة جهاز التعليم للقرن الحادي والعشرين" من المشاريع الواعدة التي يجري العمل عليها 
في وزارة التربية والتعليم، كونها تفتح أفًقا آخر لعملّية التعليم والتعلّم. ولغتنا العربية كغيرها من اللّغات، ينبغي 
لها أن تواكب التغيير وأن تجاري التحديث الحاصل في طرق التدريس وأساليبه. وعليه، فهنالك جهود مباركة 

ُتبذل في بناء وحدات تعليمّية محوسبة في حقل مدارسنا العربّية في العام الدراسي الحالي 2011-2012.
نضع بين أيديكم نماذج من الوحدات التعليمّية المحوسبة التي واكب على بنائها نخبة من مرشداتنا ومرشدينا 
األكفاء في مجالي اللغة العربية والحوسبة. نرجو من حضراتكم، بعد االّطالع على هذه الوحدات واالستفادة من 
مضامينها وطرق بنائها، مواصلة المشروع والتقّدم إلينا بوحدات تعليمّية جديدة لنرفعها بكل سرور إلى الموقع 

اإللكتروني لبرنامج "مالءمة جهاز التربية والتعليم للقرن الحادي والعشرين". 
تمّنياتي لكم بتجربة تعليمّية شّيقة وممتعة عبر هذا البرنامج.

דבר המפמ”ר



כיתהשם היחידה
א'قراءة كلمات 1.

א' تمييز الحرف األول2.

א' تنفيذ تعليمات مسموعة3.

א' الحروف المتشابهة4.

א' تنفيذ تعليمات مسموعة5.

א' حروف وكلمات6.

ב'العكس7.

ג'-ד'الجملة الفعلّية –تدريبات8.

ג'-ד'الجملة االسمّية9.

ג'-ד'أنواع الجمل10.

ג'-ד' تدريبات بناء جمل طلب11.

ג'-ד'الضمائر المّتصلة12.

ג'-ד'الجملة الفعلّية13.

ג'-ד'الفعل الماضي والفعل المضارع14.

ג'-ד'الجملة االسمّية والجملة الفعلّية15.

ג'-ד'مراجعة أقسام الكالم  -الحرف سباق الكلمات – الهمزة16.

ד'الفعل الماضي والفعل المضارع17.



שם היחידה: قراءة كلمات 
תקציר היחידה: 

تعرف على أول حرف من اسم الصورة 

כיתה: א'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

שם היחידה: تمييز الحرف األول 
תקציר היחידה: 

يقرأ الطالب كلمات مالئمة لكل حرف من الحروف )ف – ي( 

כיתה: א'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

שם היחידה: تنفيذ تعليمات مسموعة 
תקציר היחידה: 

لعبة تركيب فاكهة ، بعد االستماع إلى المطلوب 

כיתה: א'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7460
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7459
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7464


שם היחידה: الحروف المتشابهة 
תקציר היחידה: 

لعبة تعليمية تعطي عدة كلمات تبدأ بالحروف المذكورة وتحّدد الحرف األّول 

כיתה: א'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

שם היחידה: تنفيذ تعليمات مسموعة 
תקציר היחידה: 

لعبة تركيب وسائل النقل ، بعد االستماع إلى المطلوب 

כיתה: א'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

שם היחידה: حروف وكلمات 
תקציר היחידה: 

فعالية تشمل حروف وكلمات تبدأ بالحرف

כיתה: א'
לחצו כאן לכניסה ליחידה
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שם היחידה: العكس
תקציר היחידה: 

لعبة الذاكرة: لعبة تعليمية الكلمة وعكسها

כיתה: ב'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

שם היחידה: الجملة الفعلّية –تدريبات 
תקציר היחידה: 

تدريبات عن الجملة الفعلّية فيلم مع صوت 

כיתה: ג'-ד'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

שם היחידה: الجملة االسمّية
תקציר היחידה: 

شرح عن الجملة االسمّية من خالل إعطاء أمثلة 

כיתה: ג'-ד'
לחצו כאן לכניסה ליחידה
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שם היחידה: أنواع الجمل 
תקציר היחידה: 

لعبة تعليمية: اختر نوع الجملة التي تظهر أمامك: اسمّية، منفّية، استفهامّية أو فعلّية. 

כיתה: ג'-ד'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

שם היחידה: تدريبات بناء جمل طلب   
תקציר היחידה: 

تدريبات على التلميذ أن يبني جمال تبدأ بفعل أمر 

כיתה: ג'-ד'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

שם היחידה: الضمائر المّتصلة 
תקציר היחידה: 

شرح عن الضمائر المتصلة: شرح كالمي عن الضمائر المتصلة من خالل الجمل. 

כיתה: ג'-ד'
לחצו כאן לכניסה ליחידה
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שם היחידה: الجملة الفعلّية 
תקציר היחידה: 

شرح عن الجملة الفعلّية من خالل إعطاء أمثلة 

כיתה: ג'-ד'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

שם היחידה: الجملة االسمّية والجملة الفعلّية
תקציר היחידה: 

 يتناول الفالش الجملة االسمّية والفعلّية عن طريق عرض المعلومة بشكل مبسط من خالل شرحها بأمثلة 
توضيحية 

כיתה: ג'-ד'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

שם היחידה: مراجعة أقسام الكالم  -الحرف
תקציר היחידה: 

يتناول الفالش القسم الثالث من أقسام الكلمة وهو الحرف عن طريق عرض المعلومة - المدعمة بالصوت- 
بشكل مبسط من خالل شرحها بأمثلة توضيحية متبوعة بشرح مفصل ثم خالصة ، إضافة إلى تمارين تثبت 

المعلومة لدى التلميذ، و تقيس مدى فهمه واستيعابه. 

כיתה: ג'-ד'
לחצו כאן לכניסה ליחידה
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שם היחידה: سباق الكلمات – الهمزة  
תקציר היחידה: 

لعبة سباق الكلمات على الطالب أن يسمع الكلمة ويختار الكلمة الصحيحة حسب قواعد كتابة الهمزة

כיתה: ג'-ד'
לחצו כאן לכניסה ליחידה

שם היחידה: الفعل الماضي والفعل المضارع 
תקציר היחידה: 

لعبة الذاكرة: أنقر فوق الفعل الماضي ومضارعه على التوالي وتذكر مكان األفعال )وفق بين الفعل الماضي 
ومضارعه(.

כיתה: ד'
לחצו כאן לכניסה ליחידה
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פיתוח בתחום החינוך הלשוני

מורים יקרים,
צוותים  ידי  על  פותחו  היחידות  הוראה בחינוך הלשוני בסביבות עתירות טכנולוגיה.  יחידות  לפניכם 

מהאגף לחינוך יסודי והמזכירות הפדגוגית ומורים שנענו ל"קול קורא".
העקרונות המובילים יחידות אלה הם  עקרונות הדומים לכל שיעור בחינוך לשוני בבית הספר היסודי, 

אך כוללים גם כלים ומיומנויות להוראה ולמידה המתאימים לתכנית התקשוב הלאומית.
היחידות מכילות דרכי הוראה מפורטות לקידום מטרות שפה ברורות .

כמו כן חשוב לזהות את  "הערך המוסף" של כלי התקשוב לקידום תהליכי הוראה -למידה  של מטרות 
השפה.

לכל שכבת גיל פותחו יחידות הוראה הכוללות מטרות בחינוך לשוני ומטרות בתחום התקשוב.
אתם  מוזמנים להצטרף למורים המפתחים ולפתח יחידות הוראה נוספות בחינוך הלשוני שבהן נשמרים 

עקרונות אלה.
ניתן להיעזר ב"קול קורא" שפורסם על ידי המינהל למדע וטכנולוגיה ובמסמכים המפורסמים באתר.

בברכה 
אתי בוקשפן, מנהלת המחלקה למיומנויות יסוד באגף לחינוך יסודי

דליה הלוי, מפקחת על החינוך הלשוני בקדם יסודי ובחינוך היסודי במזה"פ



כיתהשם היחידה
ב'-ו'כיפת ברזל1.

ג'שירת הטבע2.

ג'-ד'בקול ובתנועה3.

ג'-ד'בילוי נעים4.

ד'כאן ביתי5.

ד'לתפארת מדינת ישראל6.

ד'יצאנו ממצרים7.

ד'חברים טובים8.

ד'-ו'העברית המתחדשת9.



שם היחידה: כיפת ברזל
תקציר היחידה: 

מצגת הפעלה לתלמידים בבית הספר היסודי בנושא כיפת ברזל המצגת נבנתה במקור 
ללמידה מרחוק בשעת חירום.

כיתה: ב'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחדה

שם היחידה: שירת הטבע
תקציר היחידה: 

פרק זה מסכם את היחידה "שירת הטבע". התלמידים למדו שירים שכתבה לאה גולדברג 
בנושאים הקשורים לטבע. הם משתפים בחוויית הקריאה, מזהים אמצעים אומנותיים 

ומציגים אותם במצגת כיתתית שתפורסם באתר הבית ספרי.

כיתה: ג'
לחצו כאן לכניסה ליחדה

שם היחידה: בקול ובתנועה
תקציר היחידה: 

ביחידה "בקול ובתנועה" שלושה טקסטים, שניים מיידעים ואחד ספרותי. הטקסטים 
עוסקים בנושא התקשורת בין בעלי החיים. היחידה כוללת עיסוק באיתור מידע מהטקסטים 

המיידעים. מיומנויות התקשוב המוצעות בפרק ההרחבה מסייעות לתהליך ארגון המידע 
באמצעות טבלה. נוסף לכך, פרק זה כולל משימת יישום לתלמיד

כיתה: ג'-ד'
לחצו כאן לכניסה ליחדה
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שם היחידה: בילוי נעים
תקציר היחידה: 

לאחר שהתלמידים כתבו טיוטה ראשונה של המלצה למקום בילוי, מוצע תהליך טיוט שבו 
עליהם להיעזר בפונקציות של מעבד התמלילים. התהליך ממוקד בבחירות הלשוניות 

ובתיקון שגיאות כתיב.

כיתה: ג'-ד'
לחצו כאן לכניסה ליחדה

שם היחידה: כאן ביתי
תקציר היחידה: 

פרק זה הוא חלק מיחידת ההוראה "כאן ביתי". התלמידים לומדים לחפש מידע באתר קיים, 
תוך התייחסות למאפיינים מבניים )תפריטים( ולמילות חיפוש. הלמידה מתבצעת בגלישה 

באתר של העיר קריית שמונה.

כיתה: ד'
לחצו כאן לכניסה ליחדה

שם היחידה: לתפארת מדינת ישראל
תקציר היחידה: 

פרק זה מזמן למידה ְמכוֶונֶת תוצר של הרצאה מלווה במצגת על אחד ממדליקי המשואות 
ביום העצמאות. במהלך פעילות ההכנה לקראת ההרצאה והמצגת, ירכשו התלמידים 

מיומנויות שימוש במעבד תמלילים, כגון העתקת מידע רלוונטי על הדמות הנבחרת 
באמצעות שימוש בלוח.

כיתה: ד'
לחצו כאן לכניסה ליחדה
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שם היחידה: יצאנו ממצרים
תקציר היחידה: 

ביסוס הלמידה והבנת הנקרא של טקסטים מן המקורות באמצעות בחירת תמונה מתאימה 
במרשתת )אינטרנט(. הדגשת הקשר בין סיפור יציאת מצרים לבין תמונות המייצגות את 

הטקסט הכתוב, מדגימות או מרחיבות אותו.

כיתה: ד'
לחצו כאן לכניסה ליחדה

שם היחידה: חברים טובים
תקציר היחידה: 

הפרק מציע התמודדות עם ספרות ילדים קלאסית, באמצעות קריאה בפרקים מתוך הספר 
"פצפונת ואנטון" מאת אריך קסטנר. הקטעים שנבחרו לשם כך הם פרק שמונה בספר, 
ה"הרהור" המלווה פרק זה וקטע מתוך ההקדמה שכתב מיכאל דק. מיומנויות התקשוב 

המוצעות בפרק ההרחבה מסייעות לתהליך גילוי משמעויות מפורשות וסמויות בפרק 
שמונה. מלבד זאת, הפרק כולל גם משימת יישום לתלמיד והרחבות אפשריות.

כיתה: ד'
לחצו כאן לכניסה ליחדה

שם היחידה: העברית המתחדשת
תקציר היחידה: 

פרק זה מרחיב את הידע על הדרכים שבהן השפה נוצרת ומשתנה. התלמידים ילמדו לייצג 
תופעה לשונית בעברית )הלחם( בעזרת שימוש בייצוגים חזותיים טכנולוגיים. בלמידת 

התופעה הלשונית שיוצרת מילים חדשות בעברית, ינתחו התלמידים את מרכיבי המילים 
ויעשירו את הידע על היווצרותן של מילים בשפה. התלמידים יציגו את התופעה הלשונית 

)הלחם( במצגת הכוללת הנפשה.

כיתה: ד'-ו'
לחצו כאן לכניסה ליחדה

http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7482
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7483
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7484


דבר המפמ”ר

מורים ומורות יקרים, 
תחום גיאוגרפיה ו"מולדת חברה ואזרחות" מוביל תקשוב בתחומי ההוראה, הלמידה וההערכה.  המאה 
ה-21 מזמנת למידה המשלבת ריבוי מדיות וחומרי למידה דיגיטליים, החל משילוב התקשוב בתכניות 
מורים  קהילת  ביצירת  וכלה  בגרות(  )בחינת  מתוקשבת  הערכה  דיגיטליים,  לימוד  חומרי  לימודים, 

מעורבת ומשתפת.
ביחידות הלימוד שלפניכם נעשה שימוש במקורות מידע מגוונים כמו: שימוש בגרפים, טבלאות נתונים, 

Google Earth, תצלומי אוויר, הנפשות )אנימציות(, תרשימים וסרטונים. 
בימים אלו לקראת יום העצמאות ויום ירושלים, אנו ממליצים לשים את הדגש על הנושאים: ירושלים 

בירת ישראל, סמלי המדינה ודגל המדינה, אישים בתולדות המדינה.
מאחלת למידה מהנה, פורייה  ומשמעותית.

פנינה גזית
מפמ"ר "מולדת, חברה ואזרחות" וגאוגרפיה



כיתהשם היחידה
ב'-ג'הבנק1.

ו'המים בישראל2.

ו'שמורת נחל המשושים3.

ו'נחל ג'לבון תחתון4.

ו'כלכלה בישראל, מהי בורסה?, הבורסה בתל אביב5.

ו'שמורת עין טינה6.

ו'נחל עיון - אזור מטולה7.

ו'שמורת נחל חרמון בניאס8.



שם היחידה: הבנק
תקציר היחידה: 

הבנת תפקידיו של מוסד הבנקאות. הבחנה בין שירותים פרטיים וציבוריים.

כיתה: ב'-ג'
לחצו כאן לכניסה ליחדה

שם היחידה: המים בישראל
תקציר היחידה: 

" מים אפורים " הסבר מפורט סרטון בשילוב אנימציה

כיתה: ו'
לחצו כאן לכניסה ליחדה

שם היחידה: שמורת נחל המשושים
תקציר היחידה: 

שמורת הטבע נחל המשושים אזור רמת הגולן " עיצוב של הטבע " .

כיתה: ו'
לחצו כאן לכניסה ליחדה

http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7414
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7430


שם היחידה: נחל ג'לבון תחתון
תקציר היחידה: 

סיור מרתק בשמורת נחל ג'לבון ובריכת הקצינים .

כיתה: ו'
לחצו כאן לכניסה ליחדה

שם היחידה: כלכלה בישראל, מהי בורסה?, הבורסה בתל אביב
תקציר היחידה: 

הבורסה היא הלב הפועם של מערכת הכלכלה, בסרטון זה הסבר פשוט על מוסד הבורסה 
בת"א.

כיתה: ו'
לחצו כאן לכניסה ליחדה

שם היחידה: שמורת עין טינה
תקציר היחידה: 

ארץ פלגי מים – עין טינה מסלול מרתק וחווית מים קסומה .

כיתה: ו'
לחצו כאן לכניסה ליחדה

http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7497
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7498
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7499


שם היחידה: נחל עיון - אזור מטולה
תקציר היחידה: 

נחל עיון על ארבעת מפליו הקסומים .

כיתה: ו'
לחצו כאן לכניסה ליחדה

שם היחידה: שמורת נחל חרמון בניאס
תקציר היחידה: 

שמורת נחל חרמון ארץ פלגי מים במלוא הדרם .

כיתה: ו'
לחצו כאן לכניסה ליחדה

http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7501
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7502


כיתהשם היחידה
ד'ספר שופטים - גדעון1.



שם היחידה: ספר שופטים - גדעון
תקציר היחידה: 

יחידת הוראה העוסקת במיומנויות שפה בתוך הוראת יחידה בתנ"ך. היחידה פותחה על ידי 
המזכירות הפדגוגית ועוסקת בדמותו ופעלו של גדעון, ספר שופטים פרקים ו-ז בדגש על 

מיומנויות ושפה.

כיתה: ד'
לחצו כאן לכניסה ליחדה

http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7500


כיתהשם היחידה
ז'גלובליזציה- האם היא בכל מקום?1.

ז'אנרגיה מתחדשת2.

ז'אנרגיה ירוקה3.

ח'המסת קרחונים4.

ז'-ט'מה צריך כדי לחיות5.

ח'תופעת הצונאמי6.

ט'שטחים פתוחים - שמורות טבע7.



שם היחידה: גלובליזציה- האם היא בכל מקום?
תקציר היחידה: 

הרצאה שמטרתה להוכיח כי הגלובליזציה אינה כה חזקה

כיתה: ז'
לחצו כאן לכניסה ליחדה

שם היחידה: אנרגיה מתחדשת
תקציר היחידה: 

הרצאה כיצד ליצור בטרייה שתוכל לנצל טוב יותר אנרגיה ולהפוך את האנרגיה הירוקה 
לשימושית

כיתה: ז'
לחצו כאן לכניסה ליחדה

שם היחידה: אנרגיה ירוקה 
תקציר היחידה: 

הרצאה על תכנית 50 השנים לאנרגיה. כיצד ניתן לייצר אנרגיה מבלי לזהם את העולם.

כיתה: ז'
לחצו כאן לכניסה ליחדה

http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7262
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7261
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7263


שם היחידה: המסת קרחונים
תקציר היחידה: 

סרטון קצר )3 דקות( המציג את תופעת המסת הקרחונים. הסרטון באנגלית קלה )התמונות 
מדברות בעד עצמן(, על המורה לתווך. מטלה בעקבות הצפייה בסרטון: חפש מידע ותמונות 
באינטרנט על אלסקה. תאר כיצד מרחב זה נראה כיום ושער לפי התחזית המוצגת בסרטון, 

כיצד המרחב ייראה בעוד 200 שנה. כיצד ניתן לצמצם את המסת הקרחונים?

כיתה: ח'
לחצו כאן לכניסה ליחדה

http://gadol.edu.gov.il/tuitionmaterials/lists/list12/1/viewmaterial.aspx?list=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&id=7399


שם היחידה: מה צריך כדי לחיות
תקציר היחידה: 

הבהרת המושג קיימות , תוך התייחסות לצרכים הבסיסיים לנושא המחזור ולימוד נושא 
איכות הסביבה בצורה חווייתית.

כיתה: ז'-ט'
לחצו כאן לכניסה ליחדה

שם היחידה: תופעת הצונאמי
תקציר היחידה: 

סרטון קצר )4 דקות( של נשיונל גיאוגרפיק על תופעת הצונאמי. הסרטון באנגלית קלה 
)המורה יכול לתווך( מטלה בעקבות הצפייה בסרטון: בסרטון מוזכר הצונאמי שהתרחש 

ב12/2004. התבונן באטלס והסבר את הסיבה למיקום הצונאמי. ערוך השוואה בין צונאמי 
זה לבין הצונאמי שהתרחש ביפן ב 03/2011 )מיקום, עוצמה, הרס, התמודדות ועוד(

כיתה: ח'
לחצו כאן לכניסה ליחדה

שם היחידה: שטחים פתוחים - שמורות טבע
תקציר היחידה: 

יחידת לימוד זו מעלה לדיון את החשיבות של השטחים הפתוחים לצד הצורך בפיתוח 
ובנייה.

כיתה: ט'
לחצו כאן לכניסה ליחדה

http://gadol.edu.gov.il/tuitionmaterials/lists/list12/1/viewmaterial.aspx?list=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&id=7402
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7401
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7487


כיתהשם היחידה
ט'גניבת הדעת1.

ט'שאלון בנושא ברכות2.



שם היחידה: גניבת הדעת
תקציר היחידה: 

סרטון מצחיק הממחיש רמאות וגניבת דעת

כיתה: ט'
לחצו כאן לכניסה ליחדה

שם היחידה: שאלון בנושא ברכות
תקציר היחידה: 

דוגמא לשאלון חינמי בנושא ברכות. המורה יכול בקלות ליצור שאלון דומה ולהפנות קישור 
שאלון לתלמידים כפתיחה לנושא. התלמידים יכולים לענות גם בעזרת טלפונים חכמים.

כיתה: ט'
לחצו כאן לכניסה ליחדה

http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7491
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7492


כיתהשם היחידה
ז'-ח'תפילה חילונית 1.



שם היחידה: תפילה חילונית
תקציר היחידה: 

האם יש תפילה חילונית? פרופ' שגיא בטוח שכן, ובספר חדש הוא מוכיח שגם אתיאיסטים 
מובהקים מתפללים, ויש להם נמען. ישנם מושגים שכל כך מזוהים עם הימצאותו של האל, 

עד שכמעט ולא ניתן לדמיין אותם קיימים בפני עצמם. תפילה היא אולי הבולטת שבהם: 
היא נתפסת כשיח בין האדם לאלוהיו. דיבור שחייב שיהיה לו נמען. אבל אולי לא.

כיתה: ז'-ח'
לחצו כאן לכניסה ליחדה

http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=7519

