
רונית דינור: הכנת מצגת



.וכל אחד מחבריה, הלמידה מותאמת לצרכי ומאפייני הקבוצה•

השיחה  . אישית ישירה בין התלמידים-הלמידה בקבוצה מאפשרת תקשורת בין•

.המעודדת פתיחות, חוויתית, נעשית באווירה בלתי פורמלית

,  לתרום להבניית הידע ולשתף במחשבות, בקבוצה קטנה ניתן להעלות רעיונות•

.כשלכולם יש חלק בתוצר הסופי המצופה

תוך כדי  , קל יותר לתלמידים להבין את המשימה ולהתייחס לטעויות ולשגיאות•

.העבודה עם חבריהם לקבוצה

הפתיחות שנוצרת בקבוצה מעלה את המוטיבציה של חברי הקבוצה ומאפשרת  •

.  להם לחוות תחושות של מסוגלות והצלחה

,  ה/ה ותלמיד/ת יש מספיק זמן להתייחס לכל תלמיד/בקבוצה קטנה לחונך•

.ת/בהתאם לצרכים הספציפיים של כל אחד



המתייחסות לקידום שיח  , יש ארבע הנחות מרכזיות וחשובות, פ המחקרים"ע

:  איכותי בין התלמידים

.  חיוני ללמידה, הדיבור השיתופי האיכותי בין התלמידים.1

.צריך להילמד בצורה מפורשת, הדיבור השיתופי האיכותי בין התלמידים. 2

.  למשימה הניתנת לקבוצה יש השפעה רבה על הדיבור המתנהל בה.  3

.  יש חשיבות לתכנון ספציפי של הלמידה בקבוצות לאור משתנים שונים.  4

אבני ראשה  , שוורץ-מאיה בוזו, "למידה בקבוצות בכיתה: "מתוך

https://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/lemida_bkvutsot2fdp.

https://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/lemida_bkvutsot2.pdf


ח"משרההוצאת , מאת שוש ויפת בן אמוץ" כשירות חברתית: "מתוך

.בתלות ההדדית בין חבריה, הוא, עיקר מהותה של הקבוצה הקטנהפ קורט לוין  "ע

בקבוצה הקטנה מתקיימים יחסי משיכה ודחיה בין החבריםפ קורט לוין"ע

הומנספ "ע

מערכת היחסים בקבוצה הינה דינמית וניתן להבין את מערכות  

י בחינת מערכת יחסי הגומלין של הכוחות  "היחסים ואת השפעתה ע

.הפועלים בתוך הקבוצה ועל הקבוצה

ניוקומבפ "ע
זה לזה בשל הנטייה של  " נמשכים"טוען כי אנשים בעלי דעות דומות 

.בני האדם לקבל מהזולת אישור לעמדותיו



ולנורמותלאופיוהמתאיםתפקיד"לוקח"תלמידכל,בקבוצה,טבעיבאופן•

,עצמהעלוחוזרתצפויהבקבוצהשלוההתנהלות.כללבדרךשלוההתנהלות

.נוספותלמידהלהתנסויותלהיפתחממנושמונעתהתנהגותמתקבעתובכך

עללהשתלטנטייהלוויש"דומיננטישמאדיותראואחדתלמידישקבוצהבכל•

אוביטוילידילבואהאפשרות,בקבוצהאחריםמתלמידיםנמנעתובכך,המשימה

.הדומיננטיהתלמידי"עשנאמרמהעללחלוק

,ביניהםתפקידיםחלוקתללא,המשימהעללעבודהניגשיםהתלמידיםלעיתים•

בזמןלסיימהמצליחיםלאגםולעיתים,הלמידהאיכותונפגעת,זמןמאבדיםובכך

.לרשותםשעומד

ביטוילידיולהביא,שלהםמההרגליםלצאת,לתלמידיםלאפשרת/החונךתפקיד•

.ומפגשמפגשבכלומגוונותשונותבדרכים,ויכולתםכישוריהםאת



:תפקידך בקבוצה

ת על כתיבת הנקודות  /הינך אחראי

שאליהם הקבוצה מתבקשת  

בהתאם למשימה, להתייחס

:תפקידך בקבוצה

ת על העמידה בלוח  /הינך אחראי

הזמנים  שהוקצב למשימה

:תפקידך בקבוצה

ת על ניהול השיחה  /הינך אחראי

בקבוצה בעת ביצוע המשימה

:תפקידך בקבוצה

ת על הקראת  /הינך אחראי

המשימה לחברי הקבוצה ולוודא  

שכולם הבינו אותה

:תפקידך בקבוצה

לא  . ת על מיקוד במשימה/הינך אחראי

לאפשר לקבוצה  לסטות מהמשימה  

.רלוונטיםולדבר על נושאים שאינם 

:תפקידך בקבוצה

ת להציג את תוצרי  /הינך אחראי

ת/לחונך, המשימה הקבוצתית

לתפקידיםהצעות,דוגמאלפניכם

.הקבוצהלחברי

.משימהבכלמתחלפיםהתפקידים

לקבעלאמאפשרתפקידיםחילוף

שחברי"הטבעייםהתפקידים"את

בדרך,עצמםעללוקחיםהקבוצה

.כלל

אתמפגשבכללתתמומלץולכן

כך,אחריםלתלמידיםהתפקידים

הזדמנותתהיהה/תלמידשלכל

להצלחתולתרוםלהתנסות

.שונותמזוויותהמשימות

.  בעת מילוי משימה, דוגמאות לחלוקת תפקידים בקבוצה

יש להתאימם לגיל ולאופי משימות הלמידה



תרגיל אחד או  , כל תלמיד מקבל באופן אקראי

מתאים לכל תחומי הדעת  )חלק אחד של משימה 

(.'תרגיל וכד, טקסט, שאלה: ובאופנים שונים

.יפתור את חלקו, בשלב ראשון כל תלמיד בתורו

בשלב שני כל תלמיד יציג לחברי הקבוצה את 

.תרגיל שקיבל/תוצאות המשימה

על מנת לשמור על אוירה טובה  , בשלב השלישי 

מומלץ לתת לקבוצה תרגיל , ומוטיבציה להמשך

הנשענת על התוצרים  , או משימה משותפת

:לדוגמא.  שבידם

בכל 1הופיעה הספרה , כמה פעמים בסך הכל

?הפתרונות לתרגילים שפתרתם

את המספר אלף מאה ואחד, עליך לכתוב בספרות1שאלה 

למספר אלף מאה ואחד9עליך להוסיף 2שאלה 

?1110כמה זה חצי של 3שאלה 

?10לחלק ל 1010כמה זה 4שאלה 

?  1110–10:  = מ1110+ 10= בכמה גדול 6שאלה 



מהתלמידיםלבקשאפשרותעם(עבריתאו)באנגליתסיפורלכתוב

.ממושךהווה:לדוגמא.מסויםדקדוקיבזמןאותולכתוב

שלמדוהסיפוראתלכתובקבוצהלכללתתאפשרך"תנבשעורי

.והמבולנחסיפור:לדוגמא,לאחרונה

כתיבהכמושונותמבטמנקודותכתיבהלתרגלאפשרשפהבשעורי

אפשרהמשחקבסוף.הנסיךשלמבטמנקודתסינדרלהסיפורשל

למידהלהמשךבולהשתמשגםאךממנוולהנותהסיפוראתלקרוא

...שלוניתוח,החומרעלחזרהכמו

,משפטת/כותבאחדה/תלמיד

אתה/הבאה/לתלמידמעביר

אתה/ממשיכהוא/והיאהדף

.הסיפור

ה/מסתירהוא/היאמכןלאחר

הקודםה/שהתלמידמהאת

.הדףקיפולידיעלה/כתב

רקרואהו/שאחריהה/והתלמיד

ה/האחרונה/שהתלמידמה

.הלאהוכך.ה/כתב

ויוצאהדףאתפורשיםלבסוף

.מצחיקסיפור

https://www.edunow.org.il/article/3613
:הרבה רעיונות למשימות בתחומי דעת נוספים-אתר מאד מומלץ 

https://www.edunow.org.il/article/3613


.שנלמדהחומרעלשאלותעםדףמקבלהקבוצהמחבריאחדכל•

.הראשונהלשאלההתשובהאתלרשוםעליוהשניהבעמודה•

לאאומסכיםהואאםוכותבלשאלההתשובהאתשבודקמימינוליושבהדףאתמעבירהואמכןלאחר•

.התשובהעםמסכים

הואמכןלאחר.הבאהבעמודה,לדעתו,הנכונההתשובהאתכותבהוא,התשובהעםמסכיםאינואם•

.שבטבלההבאההשאלהעלעונה

מסכיםהואאםוכותבלידושישבהתלמידשלתשובתואתשבודקמימינולתלמידהדףאתמעבירהוא•

,לדעתו,הנכונההתשובהאתכותבהוא,מסכיםלאוהואבמידה.שנרשמההתשובהעםמסכיםלאאו

.הבאלתלמידהדףאתומעבירהבאההשאלהעלועונה,הבאהבעמודה

.הנכונותהתשובותעלדיוןועורכיםיושביםהתלמידיםהפעילותבסוף•

.משותףבאופןהחומרעלחזרהנעשיתזושבדרךהיא,הפעילותשלהיתרונות•

https://www.edunow.org.il/article/3613
:עוד רעיונות למשימות בתחומי דעת נוספים

'  שאלה מס

1

.לא מסכים/מסכים:תשובה

אפשרות לתשובה  

אחרת

'  שאלה מס

2

.לא מסכים/מסכים:תשובה

אפשרות לתשובה  

אחרת

https://www.edunow.org.il/article/3613


.המלצה על ספר–לימודים זה משחק ילדים 

https://www.1family.co.il/games-based-learning/?gclid=CjwKCAiAyc2BBhAaEiwA44-wW-
4mDQHZDFyj0rjynlOrV6COcW_epS3tGZKDZZFH968Os2-NP1nEShoCy-8QAvD

מתאים לגיל הצעיר–עקרונות התיווך בעבודה בקבוצה קטנה הרצאה 

דקות5.32סרטון  

https://www.youtube.com/watch?v=LDrScbYR4iM

: משחקים תוצרת בית בכתה

דקות3.06.הסתדרות המורים, ח בשיתוף הקרן לקידום מקצועי"סרטון מבית מט

https://www.youtube.com/watch?v=DUZrEfhTHJo

.  דרך מצוינת לפתוח נושא חדש ולעודד תלמידים לחשיבה וסקרנות: ל"ירשיטת המורה טל כהן מציגה את 

דקות3.16. הסתדרות המורים, סרטון מבית מטח בשיתוף הקרן לקידום מקצועי

https://www.youtube.com/watch?v=s65hB_gCpMo

:הפניה לחומרי העשרה בנושא עבודה בקבוצות

" בונים את החינוך ביחד, הגיע זמן חינוך"

https://www.edunow.org.il/article/3613

https://www.1family.co.il/games-based-learning/?gclid=CjwKCAiAyc2BBhAaEiwA44-wW-4mDQHZDFyj0rjynlOrV6COcW_epS3tGZKDZZFH968Os2-NP1nEShoCy-8QAvD
https://www.youtube.com/watch?v=LDrScbYR4iM
https://www.youtube.com/watch?v=DUZrEfhTHJo
https://www.youtube.com/watch?v=s65hB_gCpMo
https://www.edunow.org.il/article/3613

