
רונית דינור: הכנת המצגת

,במצגת זו הצעות לדרכים המסייעות לחזור על החומר הלימודי

.שיתוף פעולה ומוטיבציה, המאפשר למידה מתוך סקרנות, באופן בלתי פורמלי



פעולההתלמידיםעבורמהווהמבחןלקראתהכנה

נוטיםהםלעיתים,התלהבותמעוררתשאינה

.להצליחרצוןלהםכשישגם,לדחיינות

פעולתתהיהלא,למבחןההכנהשפעולתמנתעל

מובאות,"יבש"באופן,החומרעלוחזרהשינון

בהןשנעשהמתודותלהצעותמספרזובמצגת

.ובכתיבהבמשחק,חזותייםבאמצעיםשימוש

המסייעים,עזרכלימהוויםאלוהאמצעים

בדרך,החומרעלהחזרהבתהליךלתלמידים

.פעולהשיתוףומזמינהסקרנותהמעוררת

שבהמשךמההצעותאחתבכלהשימוש

,ההוראהתומכתאומתומךדורשת,המצגת

עומדיםשעליוהחומרלגבימקדיםבירור

זמןומשך,הבחינהמבנה,להיבחןהתלמידים

.המבחן



תמונה מלאה ומובנית, מהווה כלי עבודה המשקף לתומך או תומכת ההוראה, מיפוי החומר שעליו ייבחנו התלמידים

.שבעזרתו ניתן להכין את התלמידים באופן מיטבי, ומסייע לבחור את הכלי המתאים ביותר, של החומר למבחן

?מה יהיה במיפוי 

שמות היצירות  , עמוד בספר' מס, הפרקים: תכנים ונושאים▪

___________... :הדמויות וכדומה, והיוצרים

_______________: ערכים, מושגים▪

_______... :רצף היסטורי וכדומה, התפתחות העלילה▪

:לשים לב▪

להביןפ"לזכור בע

מושגיםתאריכים

תהליכיםסדר פעולות

משמעויותמקומות

תומכתאותומךעל,בנוסף

בחשבוןלקחת,ההוראה

לעזרהזקוקיםשהתלמידים

הנדרשהזמןוארגוןבתכנון

.המבחןלקראת,בביתללמידה



תונושאתג

מרקסמתפז

האבהניגע

דתלשחורנ

אזהותפלו

גדחברימת

הפרידהימ

:תפזורת

ומושגיםמיליםבושחבוייםתפזורתמשחקמראשלהכין

.המבחןלתכניהרלוונטים

תפזורתמשחקיכינושהםמהתלמידיםלבקשאפשר

לתכניהרלוונטיםוהמושגיםהמיליםאתויבחרו,בעצמם

הזמןובמשךהתלמידיםבגילותלוייותרקשהזה).המבחן

.(ההוראהתומכתאותומךלרשותהעומד

ילדת":לסיפורהמתייחסתפזורתללוחדוגמאלפניכם

('דכתה).שמואלנעמימאת"בענןהקשת

.אישיבאופןהתפזורתדףאתיפתרוהתלמידים

משמעותםועל,המיליםעלקבוצתישיחיערך,מכןלאחר

.לסיפורוהקשרם

,קבלה, סבתא, דאגה, מסקרם, אתיופיה

שונות, חברים, שחור, גזענות, זהות, פרידה

:הצעה

משמאל  , המילים רשומות מימין לשמאל

!מלמעלה למטה ובאלכסון , לימין



:משימה אישית וקבוצתית

-'אאפשרות

לחומרהקשורהאחתשאלהיכתובבקבוצהתלמידכל▪

תשובהרק.תשובות3לכתובשאלהלכל.ייבחנושעליו

.נכונהתהיהאחת

השאלהאתהקבוצהחבריאתישאלתלמידכל,בסבב▪

.הנכונההתשובהמהילדעתועליהםשכתב

-'באפשרות

שעליולחומרהקשוראחדמשפטירשוםבקבוצהתלמידכל▪

.נכוןלאאונכוןלהיותיכולהמשפט.ייבחנו

,שכתבהמשפטאתהקבוצהלחברייקריאתלמידכל,בסבב▪

.(שקראואמת).נכוןלאאונכוןהמשפטהאםלדעתועליהם

.הנכונהבתשובהיתמקדבקבוצההשיח▪

('כתה ג, ספר בראשית)? אמת או שקר

ואחרי שלוש שנים , יעקב אהב את לאה

( שקר.   )התחתן איתה

?  מהי התשובה הנכונה

(:'כתה ג, ספר בראשית)שאלה

?מה ברא אלוהים ביום השלישי–העולם בריאת 

העצים והצמחים, את הדשא. א

את החיות והעופות. ב

החודשים והשנים, הימים, את המאורות. ג

:הצעה

.התלמידיםההוראה מכין את השאלות ולא כשתומך , ניתן לשחק את המשחק: הערה



.הקשורה לתכני המבחן , כשעל על קלף רשומה שאלה שונה, על תומך או תומכת ההוראה להכין קלפים1.

,                                          בתורו קלף אחד מהחבילהיקח, וכל אחד מהתלמידים, הקבוצה תשב במעגל2.

.  והם יתנו את התשובה, את השאלה הרשומה עליו, ויקריא לחברי הקבוצה

.  מניחים בצד, קשה לקבוצה לתת מענה, את הקלפים שלגביהם3.

.  עורכים שיחה שבה מתייחסים בהרחבה לתשובות הנכונות, "משחק"בתום ה4.

.3חשוב להתייחס בעיקר לקלפים שהונחו בצד בשלב 

והעמקה של הידע, הבהרה, בנתינת הסבר, יש חשיבות רבה לתומך או תומכת ההוראה, בשלב זה

.הדרוש לתלמידים

:בסבב הסיכום אפשר לשאול את התלמידים5.

?מהי? ולא נשאלה, צריכה להישאלשהיתההאם יש שאלה -

?הכי משמעותית וחשובה, עבור כל אחד מהםהיתה, איזו תשובה שדנו בה בשיחה הקבוצתית-

:הצעה



.החומרלזכירתיעילאמצעימהווה,התלמידיםי"ע,להןמענהומתןשאלותכתיבת

לתכניהקשורים,וכדומהתאריכים,שמות,מושגים,מיליםובודףלתלמידיםלחלק▪

.(ההוראהתומכתאותומךשלמוקדמתהכנהדורשזה).ייבחנוהםשעליוהמבחן

התייחסותתוך,המבחןלחומרשקשורותשאלות10,ביחדלהכיןיתבקשהתלמידים▪

.שקיבלולמילים

,שכתבוהשאלותעללענותינסוהתלמידיםשבהשיחהתיערך,השאלותכתיבתלאחר▪

מנתעלמספיקמוכניםאינםעדיןשהםהשאלותומהן,הקושינקודותהיכןלזהות

.מיטביבאופןעליהןלענות

:הערה

כלאתמכסותאכן,התלמידיםשכתבושהשאלותלבלשים,ההוראהתומכתאותומךעל

.המבחןלקראתהנדרש

:הצעה



או סדר  , דורש הבנת תהליך או התפתחות עלילה, במידה ותוכן החומר שיש לחזור עליו

הפעילות מתאימה )אפשר לחלק לתלמידים , או תאריכים משמעותיים, מסוייםפעולות 

,  דבר אחד, לרשום על כל דף, ביחד, דפים ריקים ולבקש מהם( לקבוצה קטנה של תלמידים

.  פ הרצף ההתפתחותי הנכון"ולסדר את הדפים ע

ניתן להביא דפים שכבר  , במידה ומדובר בתלמידים בכתות הנמוכות

.כתובים והתלמידים רק יסדרו אותם בסדר הנכון

.באופן אקטיבי ובשיתוף פעולה ביניהם, פעילות זו ממחישה לתלמידים את הידע הנדרש

.הנגזרים מתוך הכתוב על דפי הדומינויערך שיח מעמיק על התכנים , לאחר הכנת הדומינו

ניתן לערבב שוב את , על מנת לוודא שהתלמידים הבינו את רצף האירועים, לסיכום השיעור

.  מבלי לדבר אחד עם השני, כל הדפים ולבקש מהקבוצה לסדר אותם מחדש

:הצעה



: הכנה לקראת המפגש עם התלמידים

.המתקשרים לנושא המבחן בצורה ישירה ועקיפה, וצבעים, קטעי עיתונות ותמונות ממקורות שונים, דפיםלהכין

:הצעה

:המשימה הקבוצתית

הקשורים  , מאפייני דמויות ופרטים נוספים, על הקבוצה ליצור תמונה המורכבת ממושגים

לצורך הכנת התמונה התלמידים יבחרו מתוך  . לנושאים שעליהם ייבחנו התלמידים

ויכינו את  , את מה שקשור לדעתם לתכני החומר שעליו ייבחנו, החומרים שיובאו בפניהם

.פ החלטתה"הקבוצה יכולה להוסיף מילים וציורים ע. שלהם' הקולאגתמונת 

?להכנה למבחן' הקולאגמה הקשר בין 

.המהווים ביחד יצירה שלמה, צבעים וטקסטים, הוא תמונה המורכבת מחיבור של חומרים שונים' קולאג

.תמונות וצבעים, באמצעות קטעי עיתונות, בהצעה שלפניך התלמידים יכינו תמונה הקשורה לנושא שעליו ייבחנו

אחתעלמבחןלקראת-לדוגמא

:להביא,ישראלממלחמות

מהתקופהעיתוניםקטעיצילום

לוח,חייליםשלצילומים,הרלוונטית

,ישראלדגל,מפהצילום,שנה

.'וכדהקרבותאחדסיפור :שיח קבוצתי

.את הבחירה של כל פריט שנבחר, הקבוצה תתבקש להסביר לתומך או תומכת ההוראה

.של תומך או תומכת ההוראה, עם הרחבה וקישור מתאים, למבחן הצפויהרלוונטיםהשיחה תתמקד בפריטים 

יש לקחת בחשבון שפעילות זו דורשת יותר משיעור אחד



.  למד אותי ואזכור. אמור לי ואשכח"

(מין פרנקלין'בנג)"          שתף אותי ואלמד


