תאריך:

כלי לפיתוח שיעור
פרטי השיעור
גילאים :א

נושא השיעור:
מקצועות ותחומי למידה :שפה
שותפים לפיתוח :ענת וולי

שפה כמערכת סמלים

מספר אנשי הצוות במרחב2-3 :
משך השיעור 5-7 :שיעורים

שלבי הפיתוח

1

2

מגדירים יעדים

1

מ

מתבוננים ומלט
ש
י
ם

הגדרת יעדים

פרטו את היעדים אליהם אתם מעוניינים להגיע ביחידת הלימוד ובשיעור הספציפי

תוכן

יעדי היחידה

פתחים תכנית

ל
שיע רו

3

מיומנויות

ערכים

הבנת שפה כמערכת סמלים

שימוש בסמלים בתקשורת

בניית יחסים

הבנת הקשר בין סמל לתוכן

חקר סמלים וסימנים

פיתוח סקרנות לגבי
משמעות סמלים

הבנת השפה ככלי לתקשורת

העמקת חקר של מערכת סמלים

 Xזיהוי וכתיבת האות

יעדי השיעור
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פיתוח תכנית השיעור

2

פרטו את השלבים השונים מהם השיעור מורכב (כמספר הפעילויות שתבחרו לכלול)
1
סיפור

2

בכתה במרחב ישיבה נוח

המגוון שסביבנו

סיפור שנחליט עליו

סביבת הלמידה

חומרים ,ציוד ,אביזרים וכדומה

הוראה בצוות

המגוון שביננו

(ציינו שמות ותפקידים)

מבנה עבודת צוות

חלוקה לשתי קבוצות :
קבוצה ראשונה  -יוצאת
החוצה עם שני אנשי צוות
ומצלמת סמלים וסימנים
מכל מיני סוגים (לדוגמא :
שלטי רחובות ,תמרורים,
מעברי חצייה ,גדר ,שער,
עלה שלכת)...
קבוצה שניה  -נשארת
בכתה או כל מרחב סגור
אחר  .חלוקת הקבוצה
של
והתנסות
כתה/חוץחקר
לפינות
כתה
בית ספר
האות  .Xלדוגמא  :פינה
עם חומרים שונים ליצירת
 2מצלמה/אייפד ,חומרי
האות .פינת פיסול האות
יצירה,
עם הגוף לבד ובזוגות.
פינה עם תמונות של
חפצים ,למצוא חפץ שיש
בה את האות .פינת הדייג -
לדוג את האות.
אחרי חצי שעה מתחלפות
הקבוצות.
תחנות
מספר
כדאי למקם
עבודה
בתחנות,
הילד.
לבחירת
עצמאית ומורה
עוברת בין הילדים

הצגת תוצרים לבחירה של
הילדים .ילד שרוצה מציג
את היצירה שלו.

תיאור הפעילות

מיקום

הוראה במקביל
הוראה משלימה
הוראה בתחנות
אחד מלמד ואחד תומך
אחת מלמדת ואחת צופה

מורה מספרת ומורה
ומורה תומכת

מליאה

מבנה הלמידה

קבוצות קטנות

בחוץ

עבודה בזוגות
עבודה עצמאית

3

בכתה

המגוון שבתוכנו

תערוכת צילומים

תוצרים

ביטוי ויישום הלמידה
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התבוננות וליטוש

3

עברו על השלבים הבאים ועדכנו את תכנית השיעור בהתאם
הזמנה למגוון
פרטו את האופנים בהם השיעור שתכננתם מאפשר:

אפשרויות שונות לחיבור ולמעורבות
סיפור מעולם התוכן של הילדים

שערים שונים לתוכן
גרפו מוטורית
עבודה פונולוגית
תנועה ומוטוריקה גסה
האזנה לסיפור
חקר הסביבה ואיתור פרטים

השכונה שאני לומד וגר בה
יצירה עם חומרים אהובים ומועדפים

שפות שונות לביטוי ,יישום ויצירה
תנועה
יצירה עם חומרים
צילום

חיבור לשפה הכתובה
תנועה

הכרות נוכחת ומתמשכת

עברו על רשימת הלומדים בכתה וזהו התאמות ותמיכות אפשריות

אפשרויות שונות
לחיבור ולמעורבות

שם הלומד\ת

שערים שונים
לתוכן

האזנה לסיפור
יערה )אוהבת
להקשיב ולהתבונן ,התבוננות בתערוכה
ענת
אוהבת שפה

האזנה לסיפור
פיסול אות

שפות שונות
לביטוי ,יישום ויצירה

האזנה ,התבוננות ,סיור

זיהוי וצילום של סמלים בסביבות
בית הספר

האזנה ,סיור

צילום סמלים ,יצירת האות
בחומרים שונים ,הסבר והצגה

איתי

התאמה אישית

עברו על התמיכות וההתאמות שהצעתם בסעיף הקודם ,סמנו ופרטו

התמיכה שזוהתה

תמיכה אוניברסלית

התמיכה יכולה להשתלב בסביבה
של כל הלומדים

תמיכה ממוקדת

התמיכה יכולה להועיל למספר
לומדים נוספים (ציינו שמות)

סייעת אישית ליערה
שינוי בתחנת זיהוי התמונות

תמיכה אישית

התמיכה רלוונטית רק ללומד
עבורו צוינה
לתמיכה בתנועה

התמיכה מתאימה עבור

ענת

צפייה בתערוכת התמונות
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