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דגם הוראה למידה מרחוק – מערך שיעור בעברית
✓
✓
✓
✓
✓

תחום הדעת :עברית בחינוך הערבי
נושא יחידת לימוד :מילות שאלה
שכבת הגיל :יסודי (כיתות ה'-ו')
המורה :מרים סמעאן
מספר השיעורים 5:שיעורים
✓ הקדמה :כפתיח לשיעור המורה מציג סרטון קצר ,דרכו יחשוף המורה
את התלמידים לנושא הנלמד "מילות שאלה".

מפגש כיתתי סינכרוני

✓ התלמידים צופים בסרטון ,ולאחר מכן המורה שואל מספר שאלות.
✓ המורה ממשיך בשאילת שאלות הקשורות לסרטון תוך כדי הצגת
הנושא המרכזי מילות שאלה.

 45דקות

✓ המורה נותן כל מיני תשובות ,ומבקש מהתלמידים לשאול שאלות כדי
לבדוק את רמת הידע שלהם בנושא.

משימה א-סינכרונית

✓ המורה מבקש מהתלמידים לכתוב במחברת התרגילים חמש שאלות
שונות מעולם התוכן שלהם ,ולענות עליהן.

 45דקות

✓ המורה מבקש מהתלמידים לצלם משהו מהבית שלהם ,לשאול עליו
שאלות ולהעלות את זה בכלי הדיגיטליpadlet .

מפגש סינכרוני

✓ בשלב הראשון המורה יסביר לתלמידים את חשיבות מילות השאלה
והשימוש בהן בתוך משפט כתוב ,ואפילו בדיבור שלנו.

 45דקות

✓ בשלב השני המורה יציג בפני התלמידים מצגת שבה הוא חושף את
התלמידים לחומר על מילות השאלה תוך כדי מתן דוגמאות בנושא.
✓ בשלב הראשון המורה מבקש מהתלמידים ליישם את החומר הנלמד
דרך משחקים בכלי הדיגיטלי .wordwall
✓ משחק 1

משימה א-סינכרונית

✓ משחק 2
✓ בשלב השני המורה נותן פעילות דרך אתר אופק .הפעילות תכלול בתוכה
תרגול של מילות שאלה בשימוש של יום יום .קישור לפעילות.

 45דקות

✓ בשלב השלישי והאחרון של השיעור הא-סינכרוני המורה מבקש
מהתלמידים להאזין לשיר ,לכתוב במחברת את כל מילות השאלה
ששמעו בו ,ולשלב שתי מילות שאלה במשפט שאלה מתאים.

✓ התלמידים יקבלו הקלטה של שיעור מצולם בנושא "מילות שאלה"
מפגש א-סינכרוני

✓ קישור לשיעור המוקלט.
✓ התלמידים יקבלו משוב בכלי הדיגיטלי  ,Mentimeterהתלמידים
צריכים לתאר במשפט אחד את חווית הלמידה בנושא
"מילות שאלה" .קישור למשוב.

 45דקות

✓ מסיימים את השיעור בהאזנה לשיר.

