"דור לדור יביע אומר"
תכנית ארצית של החמ"ד
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גיבוש זהות ציונית –דתית היונקת מהמורשת המשפחתית.
שימוש בארבע אופנויות השפה
מטפחת תפקודי לומד תואמי המאה ה21-
מאפשרת שימוש בחלופות בהערכה.
תואמת לעקרונות פדגוגיה מוטת עתיד ( פמ"ע)
שילוב תחומי דעת
פיתוח לומד עצמאי מאפשרת חוויה של למידה.
יצירת מחוברות.

מטרות

□ העמקת הקשר הרב-דורי לקירוב לבבות וחיזוק
הקשר עם בן המשפחה והעמקת הזהות האישית
של הלומד.
□ טיפוח מיומנויות למידה חקרניות
□ השבחת כתיבה בסוגות.
□ קידום מיומנויות האזנה ודיבור  ,קידום "דיבור
בציבור".
□ פיתוח מיומנויות תקשוב

הלכה למעשה
בניית תכנית פעולה
לו"ז
מטרות
תכנים
קהל יעד
תוצר סופי
רפלקציה

אופנויות עברית
תוצר סופי
האזנה ודיבור –

ריאיון  ,שיחה ,
פרזנטציה
כתיבה – דיווח,
תיאור והסבר,
רשמים בעקבות,
הוראות

ברמת תלמיד :תלקיט
תיעוד
ברמת שכבה :סרטון/
עלילון  /ספר
סיפורים /ספר
פתגמים/ספר
מעשיות /עיתון " קול
הסבים והסבתות" /
סיפורו של מתכון
מנצח /אתר תיעוד

הלכה למעשה...
רכזת

מורה

חשיפה בחדר מורים

בניית תכנית פעולה עד סוף
השנה

קביעת לו"ז לביצוע

קביעת תוצר סופי

בחירת תחומי דעת

חשיפה לתלמידים

בניית תכנית בית ספרית

הפעלת התוכנית

הקשרי הוראה ללוח השנה
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אלול :סליחות  /כרטיסי ברכה  /בתי כנסת ותפילות
תשרי :סעודת ראש השנה והסימנים  /כפרות  /הלכות ומנהגי הימים הנוראים  /סוכות
חשון :שבוע העליות /שבת  /הדלקת נרות שבת  /סעודות שבת  /זמירות שבת
כסלו :הדלקת נרות חנוכה  /נסים משפחתיים  /מאכלים משפחתיים" /האור שבך"
שבט :סדר ט"ו בשבט  /נטיעות  /יום המשפחה
אדר :סעודת פורים  /תחפושות  /תהלוכות וחגיגות
ניסן :סדר וניקיון  /סדר פסח  /מאכלים  /הלכות ומנהגים  /יום השואה
אייר :יום הזיכרון  /יום העצמאות -סיפור גבורה ,מלחמה  / /ל"ג בעומר  /יום ירושלים
סיון :מורשת משפחתית המועברת מדור לדור /מנהגים לחג /אירועים משפחתיים:
ימי הולדת ,טיולים ,חתונות  ,בר /בת מצווה
חופשות

נושאים רלוונטים לפעילות משותפת
□ אילן יוחסין ( אתר בחינם)
□ לימוד משותף
□ "סיפורו" של חפץ
□ פתגמים וניבים מבית סבא/סבתא
□ סיפורי עם  /מעשיות
□ טיול משותף
□ יוצרים עיתון משפחתי
□ יוצרים אלבום משפחתי

כלים תקשוביים לשימוש המורה
והתלמיד
לרשות המורה יש קטלוג החינוכי ,מה עושים? נכנסים לקטלוג ,
כותבים את שם הכלי ומקבלים קישור לכלי וסרטון הדרכה לשימוש.
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יצירת עלילון – Toony Tool
יצירת עיתון – אתר יו-יו
יצירת משחקים Quizlet-
יצירת אתר – Wix
יצירת מצגת אינטאקטיבית – Prezi / Roojoom / emaze
יצירת ציר זמן – ( )tiki toki
יצירת דמות מדברת )voki) -דוגמה Tellagami /
יצירת ספר דיגיטאלי –myStorybook
יצירת אנימציה PowToon -

