מחוז מרכז  -קליטת תלמידים עולים
אפריל  - 2020אייר תש"פ

חומרים להוראה ולמידה לתלמידים עולים  -בעריכת מדריכות מחוז מרכז ממלכתי
יום הזכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה ויום העצמאות
אוצר מילים לנושא  -בן גוריון ,הרצל ,סמל המדינה ,דגל המדינה ,הכרזת המדינה,
צה"ל ,המנון ,ראש הממשלה ,נשיא המדינה .עצמאות ,עצמאי ,עצמי

שם הטקסט /סרטון קישור
לטקסט/
פעילות
סמלי המדינה
טקסט

סמלי המדינה

שכבה

הערות

יסודי – רמת
מתחילים

הטקסט מנוקד ומאויר .לא ניתן
לכתוב במחשב .ניתן להדפיס/
להעתיק למחברת.

יסודי -שכבות
גבוהות .חט"ב

היכרות עם מושגים והרחבת אוצר
מילים .טקסט מנוקד
סרטון מלווה בכתוביות מנוקדות
ובשמע

כרטיסיות תוכן ליום
העצמאות

סמלים-
פעילות
כרטיסיית
תוכן

הסמלים של המדינה
סרטון

סרטון -סמלי
המדינה

כללי

אולפן הבית דגל ישראל -
סרטון

סרטון -דגל
ישראל

כללי

לקוח מהיוטיוב ,ללא כתוביות

"מלחמה זה דבר
בוכה"/תרצה אתר
ספר מונפש

הספר המונפש

חט"ב

מתוך אתר גלים

כחול ולבן /מירה אואן -
סיפור

כחול ולבן
הטקסט

יסודי (ג' – ו')

לקוח מאתר מט"ח -ניצנים
טקסט מנוקד ומאויר

דף פעילות
יש לי חבר  /נעמי שמר
שיר

יש לי חבר

יסודי

גלגל המזל-
תמונות

גלגל המזל -
מילים ותמונות
ליום העצמאות

יסודי  -חט"ב

גלגל המזל-
מילים

גלגל המזל-
מילים ליום
העצמאות

יסודי  -חט"ב

מתוך הספר "יש ויש" -מט"ח
טקסט מנוקד ואינטראקטיבי מלווה
בפעילות .הטקסט מופיע בעמוד 91
פעילות חופשית לעידוד השיח הדבור
והכתיבה ,לדוגמה:
תאר את התמונה בעל פה ,כתוב
משפט מתאים ,חבר הוראות למשחק
חדש.
פעילות חופשית לעידוד השיח הדבור
והכתיבה ,לדוגמה:
קראו בקול את המילה ,חברו משפט
שהמילה מופיעה בו ,ספרו סיפור קצר
בנושא ועוד.

מחוז מרכז  -קליטת תלמידים עולים
אפריל  - 2020אייר תש"פ

שם הטקסט /סרטון קישור
לטקסט/
פעילות
פאזלים  -יום העצמאות

פאזל  -מגן דוד

שכבה

הערות

יסודי  -חט"ב

פעילות חופשית הרכבת פאזל ותיאור
התמונה.

פאזל -בן גוריון
פאזל מפת א"י
ארץ ארץ  /שייקה פייקוב
שיר

"ארץ ארץ " -
דף פעילות

"הצבר"
מאמר

"הצבר" -מאמר
ודף פעילות

לקוח מהספר "שרים ולומדים"/ורדה
קרין וחוה גבע.
הצעה למערך שיעור לעיבוד השיר
בתוכן ובתבניות לשוניות מותאמות.

חט"ב

חט"ב

קישור לסיפור
"הצבר" בספר
בשביל העברית
2
"אלכס כבר לא עולה
חדש"/גלילה רון פדר
טקסט סיפורי

"אלכס כבר לא
עולה חדש"

"נזכור את כולם" – חדשון
שער למתחיל

"נזכור את
כולם".
למטה ולחצו על
הקישור בדף
נזכור את כולם.
(מבחר כתבות
מארכיון "שער
למתחיל")

חט"ב

חט"ב

לקוח מתוך "בשביל העברית",ספר 2
עמוד .206
מאמר ומדרש תמונה על השינויים
בחברה הישראלית דרך דמותו של
הצבר הישראלי

לקוח מהספר "בשביל העברית" ,2
מט"ח ,ע"מ .209
הצעה לפעילות  -כתוב תיאור קצר על
בית הספר בו למדת ובמה הוא שונה
מבית ספר בישראל.
לקוח מאתר "חדשון" -ארכיון "שער
למתחיל"
הטקסט מנוקד ומלווה בהקראה

חומרים נוספים ניתן למצוא באתר האגף לקליטת תלמידים עולים
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/authorities-schools/Pages/matrial.aspx
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