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

תחום הדעת :עברית בחינוך הערבי
נושא יחידת לימוד :שפֹות אחיֹות
שכבת הגיל :יסודי (כיתות ג'-ד')
שם המורה  :מרים סמעאן
מספר השיעורים 6 :שיעורים

✓ המורה מתחיל את השיעור בשאילת שאלה :לפי דעתכם ,האם קיים
דמיון בין השפה הערבית לבין השפה העברית?
מפגש סינכרוני

✓ המורה מפתח שיחה בעקבות השאלה .לאחר השיחה עם התלמידים
המורה ישמיע לתלמידים שיר בנושא מילים דומות .קישור לשיר.
✓ המורה מבקש מהתלמידים לכתוב על הלוח מילים דומות בשתי
השפות (עברית וערבית) ששמעו וקלטו כשהאזינו לשיר.

 45דקות

✓ לאחר כתיבת המילים המורה יקרא את המילים בעברית וגם בערבית,
ויספר לתלמידים שעברית וערבית הן שפות אחיות ,למה שפות אחיות?
כי עברית וערבית הן שפות דומות ,כמו אחיות במשפחה.

משימה
א-סינכרונית

✓ המורה מבקש מהתלמידים לתרגל את הנושא "שפות אחיות"
באמצעות הכלי הדיגטלי .wordwall
✓ קישור למשחק הראשון.

 45דקות

✓ קישור למשחק השני.
✓ המורה יבקש מהתלמידים לפתוח את ספר הלימוד לכיתה ד' בעמוד
 , 17נלמד טקסט בנושא "שפות אחיות " .קישור לטקסט.

מפגש סינכרוני

 45דקות

✓ המורה יציג לתלמידים מצגת מהשיעור המוקלט של משרד החינוך
בנושא שפות אחיות הכוללת טקסט ,פירושי מילים ותרגול .המצגת.
✓ לאחר הקניית אוצר המילים וכתיבתן נלמד את הטקסט עם המילים
החדשות .
✓ המורה מבקש מהתלמידים להמשיך בשאלות /תרגילים ועוד חזרה על
אוצר המילים דרך משחק .קישור למשחק.

משימה
א-סינכרונית

✓ תרגול נוסף בנושא שפות אחיות דרך קישור באתר אופק.

 45דקות

✓ התלמידים יקבלו טופס גוגל פורמס בנושא שפות אחיות .בטופס
התלמידים מתבקשים לענות על השאלות השייכות לטקסט "שפות
אחיות"  .דוגמה

מפגש סינכרוני

✓ בשלב הראשון המורה יציג מצגת בנושא שפות אחיות ,ויתרגל בעזרתה
מילים דומות גם בעברית וגם בערבית.
✓ בשלב הבא המורה יבקש מהתלמידים לחזור על המילים בעל פה .

 45דקות

משימה
א-סינכרונית
 45דקות

✓ בשלב האחרון המורה יבקש מהתלמידים לבחור שתי מילים בעברית,
לשלב אותן במשפט שלם ולכתוב אותם במחברת.

✓ התלמידים יקבלו הקלטה של השיעור המלא בנושא שפות אחיות.
✓ קישור לשיעור המוקלט

✓ המורה יבקש מהתלמידים למלא משוב דרך הכלי הדיגיטלי
.Mentimeter

