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  ב"ה

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        רציונאלרציונאלרציונאלרציונאל| | | | 

בסיומה של שנה בה העמיקו הבנות בנושא 

השליטה במגוון היבטים ומעגלים, חשוב 

לסכם את כל המסרים שהועברו בשיעורים 

השונים, להציפם שוב, להסתכל עליהם 

במבט נוסף, כמכלול ולצאת עם הבנה 

  והחלטה מעשית מכל השנה: אנחנו שולטות!

        

        

        מטרותמטרותמטרותמטרות| | | | 

> להציף נושאים מהותיים עליהם עבדו 

  במהלך השנה.

  > להציף חוויות משמעותיות ממהלך השנה.

 –> להבחין בחוט המקשר בין כל הנושאים 

  שליטה.

להחלטה מעשית בנושא > להביא את הבנות 

  השליטה.

        

        

        | הגדרה דידקטית| הגדרה דידקטית| הגדרה דידקטית| הגדרה דידקטית

  מגלים שליטה

  

        הרחבת ההגדרה הדידקטיתהרחבת ההגדרה הדידקטיתהרחבת ההגדרה הדידקטיתהרחבת ההגדרה הדידקטית| | | | 

מגלים בקיאות בנושאים  מגלים שליטהמגלים שליטהמגלים שליטהמגלים שליטה

  מהותיים עליהם עבדנו במהלך השנה

מבחינים בצורה ברורה בחוט  מגלים שליטהמגלים שליטהמגלים שליטהמגלים שליטה

  שליטה –המקשר בין הכל 

יוצאים עם החלטה מעשית  ומגלים שליטה...ומגלים שליטה...ומגלים שליטה...ומגלים שליטה...

שהתכנים ינחו אותנו וישמשו אותנו באופן 

  מעשי.

  ובעקבות כך מגלים שליטה... 

        

 

                

                             

                                                                        

                                                                                                                                    
   

        מגלים שליטהמגלים שליטהמגלים שליטהמגלים שליטה
 שיעור סיכוםשיעור סיכוםשיעור סיכוםשיעור סיכום

    מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<
    

 קבוצות                       / מה הנושא? פתיחה :פתיחה :פתיחה :פתיחה :     דק' 5   �

'    '    '    '    דק 10 �משחק זיכרון/ קוצות, מליאה         ::::1111ות ות ות ות פעילפעילפעילפעיל

                דק' 20   �נזכרים ונעשים/ קבוצות               ::::2222פעילות פעילות פעילות פעילות 

                דק' 10 �ההגה בידיים שלי/ יחידני, מליאה  : : : : 3333פעילות פעילות פעילות פעילות 

        

        מהלך הפעילותמהלך הפעילותמהלך הפעילותמהלך הפעילות>>>> >>>> >>>> >>>> 
  

  דק'דק'דק'דק'    5555  ����                                      מה הנושא?/ קבוצות    פתיחה: פתיחה: פתיחה: פתיחה: | | | | 

) המביעה אחד 1הכיתה נחלקת לתשע קבוצות. כל קבוצה מקבלת קריקטורה (נספח 

מהנושאים עליהם עבדו במהלך השנה. המורה תולה על הלוח את כותרות השיעורים (נספח 

  ).3) וההגדרה הדידקטית של כל אחד מהם (נספח 2

ה, ובהתאם לכך גם את על כל קבוצה לאתר את הכותרת המתאימה לקריקטורה שביד

  ההגדרה הדידקטית.  

  

  דק'דק'דק'דק'    10101010  ����                    משחק זיכרון/ קבוצות, מליאה  : : : : 1111פעילות פעילות פעילות פעילות | | | | 

) בה נראים פריטים שונים הקשורים לשיעורים: חפצים/ 4המורה מקרינה מצגת (נספח 

על כל קבוצה להחליט האם  –כפי שמופע במצגת  –שמות/ מושגים/ סיפורים. בזמן מוגבל 

  וכיצד הפריט המוצג קשור לנושא שלה.

קבוצה שזיהתה פרט שקשור אליה, תכתוב על דף את הפריט כדי שתזכור אותו להמשך 

  הפעילות.

  

  דק'דק'דק'דק'    20202020        ����              נזכרים ונעשים/ קבוצות  : : : : 2222פעילות פעילות פעילות פעילות | | | | 

ריקטורה ופריטים. בדיון כל קבוצה אוספת את הדברים שבידה: כותרת, הגדרה דידקטית, ק

תוך קבוצתי מציפים את המשמעות של כל הפריטים, מבינים את ההגדרה הדידקטית, 

  ומגבשים את משמעות הנושא. 

על כל קבוצה לחשוב על דרך מקורית להביע את הנושא שלה ומשמעותו (עיתון/ פרסומת 

  וכד').

  ר בשמיניות בריסטול, טושים וכד'.ניתן להעז

  

   .כל קבוצה את תוצרתהבמליאה תציג 
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        | הכנה ואביזרים| הכנה ואביזרים| הכנה ואביזרים| הכנה ואביזרים

לצלם עותק אחד של הקריקטורות (נספח > 

1.(  

עותק אחד של כותרות השיעורים > לצלם 

  ).2(נספח 

לצלם עותק אחד של ההגדרות > 

   ).3הדידקטיות (נספח 

) כמספר בנות 5לצלם את ההגה (נספח > 

  הכיתה.

 לצלם שלושה עותקים  מדף הקריקטורות> 

  ).6(נספח  המוקטנות

  > טושים, דבק סלוטייפ

  > שמיניות בריסטול

  > מקרן ומחשב 

  

  

        | נספחים| נספחים| נספחים| נספחים

  קריקטורות. 1

  כותרות השיעורים. 2

  הגדרות דידקטיות. 3

המצגת בקובץ  -תוכן מצגת המשחק . 4

  מצורף

  דף מסכם. 5

  קריקטורות מוקטנות. 6
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  דק'דק'דק'דק'    10101010    ����                                                                                        ההגה בידיים שלי/ יחידני, מליאה    סיכום:סיכום:סיכום:סיכום:| | | | 

  אני...' –) עליו כתוב: 'ההגה בידיים שלי 5כל בת מקבלת דף מסכם בצורת הגה (נספח 

), וכל בת 6במרכז הכיתה תפזר המורה מספר עותקים מכל אחת מהקריקטורות (נספח 

תבחר את הקריקטורה אותה היא לוקחת איתה... את הקריקטורה תצמיד למרכז ההגה 

  כיצד באה לידי ביטוי השליטה בקריקטורה שבחרה. –ותשלים את המשפט 

   

  להקריא את המשפטים שכתבו.במליאה תערוך המורה דיון מסכם במהלכו תבקש מהבנות 

  

        | שאלות לדיון:| שאלות לדיון:| שאלות לדיון:| שאלות לדיון:

  > מהי שליטה?

  > באילו תחומים נדרשת השליטה?

> מהי הקריקטורה שהכי דברה אליך ותשמש אותך...? (כל אחת תקריא את 

  המשפט שלה...)

 


