
 דוגמה: מערך שיעור בהוראה מרחוק בנושא : 

Holidays, Changes and Questions 
צוות אוריינות דיגיטלית, חטיבת הטמעת טכנולוגיות 

הכנה למורה
מדריך למורה הכולל הנחיות, קישורים ומהלך העבודה★
תבנית של יחידת לימוד מפורטת באנגלית עם התייחסות ★

לקוריקולום החדש (חשוב לקרוא!)
הכנה לתלמידים

הקניה של אוצר מילים והקשר תרבותי לפני תחילת ★
העבודה: בתוך המדריך למורה תמצאו שפע של פעילויות 
על פסח ורמדאן. דוגמה לפעילות אוצר מילים של פסח; 

דוגמה לפעילות אוצר מילים של רמדאן

פעילות חשיפת הנושא בכיתה (רעיונות נוספים תוכלו ★
למצוא במדריך למורה):

Past, Present and Future of celebrating 
Passover/Ramadan - showcasing ideas and 
gathering insights through class discussion. 
Use Jamboard to brainstorm.

הסבר על העבודה וחלוקה לקבוצות - המטרה היא ★
ליצור תוצר של עבודת חקר המבטא את הדרכים 

השונות לחגוג חגים בראי הזמן והבדלים בין תקופות 
שונות. הציגו לתלמידים את המחוון על מנת לאפשר 

להם לקחת אחריות על הלמידה שלהם ועל ביצוע 
המשימה. דוגמת מחוון למורה. 

כל קבוצה מציעה שאלת חקר הקשורה לנושא - ★
שאלת החקר תוביל את התלמידים במחקר שלהם. 

KWL :משאבים לעידוד התלמידים לנסח את השאלה 
Chart, How to write a research question- 

 .video
★Different ways to :משאבים נוספים למורה 

improve group work

הכנה

מפגש כיתה פנים-מול-
פנים/וירטואלי 

משימה במרחב 
הדיגיטלי

שיעור כפול

תאריך הגשה גמיש

זמן: גמיש כשבועייםקהל יעד: ה-ותחום דעת: אנגלית
לדגם המקורי של תפוח-קינמון: יחידת הוראה מבוססת פרויקטים בלמידה משולבת (הכוללת מחוון)

מערך שיעור זה נכתב על ידי צוות משותף של אנגלית ותקשוב במחוז חיפה:
מרים זחאלקה, ורוניק פרץ, חנין עקל - מדריכות אנגלית, אלמוגית גז - מדריכת תקשוב, בליווי 

מלאני שאול ואמליה נעמה

 משרד החינוך 
מנהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע 

חטיבת הטמעת טכנולוגיות 

משימת למידה - איסוף מידע והערכתו. הכנת 
התוצר הקבוצתי

התלמידים חוקרים תשובות והצעות לשאלת ★
החקר שלהם ומגבשים תוצר המבטא את תהליך 

החקר ואת התובנות שלהם.
 הציגו לתלמידים אפיקים שונים לחקור: מקורות★

כתובים, קטעי וידאו ופודקאסטים.
הצעות לתוצרים: חג הרמדאן★

מפגש כיתה פנים-מול-
פנים/וירטואלי 

מפגש כיתה 
וירטואלי 

הצגת התוצרים
מפגש חגיגי בכיתה שבו התלמידים מציגים את התהליך 

והתוצר הסופי.
אפשר ורצוי להגיש את התוצרים גם במרחב הכיתתי 

המקוון. ואפשר גם ליצור מרחב פיזיטלי ייעודי 
שישמש מעין תערוכה.

שיעור/שיעור כפול

סיכום ורפלקציה
 סיכום כיתתי של הפרויקט: דוגמה ללוח★

דיגיטלי להתנעת הדיון
 רפלקציה אישית ב- Flipgrid/כתובה. הצעה

לשאלות שיעור

שיעור

משימה מרחב דיגיטלי

https://docs.google.com/presentation/d/1vltfpfbqEfwPp6QPDnk2gSSz7zwSlbpQQSFiPSN6ou4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/u/1/d/18e3dWD4Q_Yv5HUBuEszkpK3I6_LCAeP3/copy
https://quizlet.com/_9ieq6e?x=1jqt&i=145vfv
https://docs.google.com/presentation/d/1xDyhEs2KhedJUBeoLXjwana8tHDakrzLru5kiIyalCQ/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1vltfpfbqEfwPp6QPDnk2gSSz7zwSlbpQQSFiPSN6ou4/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1TeAPEKiSqr_X-0NsO_8okRmFBCxmPs9sSGs2tTKdaB4/copy
https://docs.google.com/document/d/1LBE4LPU-lPCG9NuSqPpP3BwLdoq0oHnO3BUBYA2WvWo/copy
https://docs.google.com/presentation/d/17CPTHePq_vjk-aTBka9N3j553o7LK4hylUIURO14yCk/copy
https://youtu.be/3qqyH-YvzXM
https://docs.google.com/presentation/d/17CPTHePq_vjk-aTBka9N3j553o7LK4hylUIURO14yCk/copy
https://youtu.be/3qqyH-YvzXM
https://youtu.be/3qqyH-YvzXM
https://www.insidehighered.com/advice/2020/10/28/advice-how-successfully-guide-students-group-work-online-opinion
https://www.insidehighered.com/advice/2020/10/28/advice-how-successfully-guide-students-group-work-online-opinion
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/degem-lemida-mevuseset-proyektim.pdf
https://pjlibrary.org/beyond-books/pjblog/february-2017/the-passover-story-for-kids
https://podcasts.apple.com/us/podcast/little-muslims/id1447076934
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/ramadan-begins
https://pjlibrary.org/beyond-books/pjblog/february-2017/the-passover-story-for-kids
https://drive.google.com/file/d/1FAR4ZZeHUN72u-YZcxxpa2cg8N3O6DXc/view?usp=sharing
https://digitalpedagogy.co/2021/01/05/%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91-%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D/
https://jamboard.google.com/d/1FIDg4VAfVt8oOKCNUCErv1gAvQvAOnwiyNU_34TEsYo/copy
https://jamboard.google.com/d/1FIDg4VAfVt8oOKCNUCErv1gAvQvAOnwiyNU_34TEsYo/copy
https://drive.google.com/drive/folders/1G4P4eNTFjWXTm6UI4H1hag3dco6jYKU-?usp=sharing
https://digitalpedagogy.co/2017/09/10/flipgrid-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%99-%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://drive.google.com/drive/folders/1G4P4eNTFjWXTm6UI4H1hag3dco6jYKU-?usp=sharing

