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 עם קישורים pdfלהורדה כ  קישור למצגת גוגל סלייד נתנת -מנהגי חודש אלול 

 

 : הלכות ומנהגי חודש אלוליחידת הוראה בנושא: הלכה    תחום הדעת

 : הלכות והליכות

 יא-ו סעיפים, הקדמהסליחות      ה ,ד ,ג סעיפים -שופר   ,א פרק

 רבקה יעקובוביץ המורה:: ו               מיועד לכתה

השיעור מאפשר מגוון שימושים, משום : מחשב למורה לגבי התלמידות הציוד הנדרש

 כך הציוד משתנה בהתאם לאופי השיעור, כמפורט בהמשך.

 )מקרן/ מחשב לכל תלמיד/ דפי עבודה(

 

 מושגים קשורים:

 , יג מידות, ערי מקלט, ימים נוראים, סליחות

 שר"ת, תקיעות רשות, תקיעות מצוהת

 

 תכני השיעור העיקריים: 

 אלולמנהג תקיעת השופר בחודש 

 מנהג אמירת הסליחות

 

 מהלך השיעור:

 פעילות הזנקה

 : דיון במליאהסגנון הפעילות

עם אפשרות  pdfמחשב עם מצגת גוגל סלייד נתנת להורדה כ אמצעי הוראה: 

 לפתיחת הקישורים.

ניתן להשתמש במצגת בלימוד פנים מול פנים בכיתה, ניתן לשלוח לתלמידות לבית, 

כלמידה עצמאית, ניתן להשתמש ככתה וירטואלית, יש במצגת מענה לשונות 

בפעילות הלמידה המרכזית, מתאים לחלק לחדרים, לכל חדר לתת משימה אחת 

https://docs.google.com/presentation/d/1-4gQfZJSq1nilh3FNx-UIOzrrhaNLwXQAMva6sDw9pM/edit#slide=id.g8d4a9600ab_0_322
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תציג תוצר המשימות שבמצגת בהתאם לרמת הקבוצה, במליאה הקבוצה  3מתוך 

משותף. כמובן, אם הכיתה מיומנת בעבודה שיתופית במחשב או בכתה. ניתן לעשות 

 זאת גם בחדר מחשבים.

 (2)שקופית פעילות ההזנקה: 

 גלגל: –משחק מקוון און ליין 

 בול לקלוע שעלול מנהג - אלול למשחק קישור

 

 הוראות הפעלה:

 . לוחצים על הגלגל1

 . הגלגל מסתובב, ונעצר כשהחץ האפור בצד ימין על אחת התמונות.2

 . נזרקת שאלה עם "קונפטים"3

ניתן לרשום בצ'אט כמה שיותר הקשרים של התמונה להלכות  –. בשיעור סינכרוני 4

 ומנהגי אלול

המורה תרשום על הלוח או בע"פ, או כל בת מקבלת מראש דף  –בשיעור אסינכרוני 

 לבן, ורושמת בזריזות ובגדול כמה שיותר הקשרים למנהגי אלול

 

 ניתן להדפיס את הגלגל בגדול, ולשחק בו פיזית בכתה כמו סביבון.

 השאלה על התמונה שנופלת:

 לאיזה מנהג/הלכה/ענין באלול התמונה קשורה?

 שיתופית / עצמאית למידה - פעילות מרכזית 

כנ"ל השיעור מותאם ללמידה עצמאית/ שיתופית סינכרונית או א אמצעי הוראה: 

 סינכורונית

 4ימי רצון אלול, שקופית  – 1/ חדר  1משימה 

 ניתן לתת כדף עבודה יחידני או משימה קבוצתי או משימה שיתופית

 הרמה הקלה. המשימה קלה יותר, ואם המורה בוחרת לחלק את הכיתה לקבוצות זו

 5מנהגי חודש אלול שופר, שקופית  – 2/ חדר  2משימה 

 ניתן לתת כדף עבודה יחידני או משימה קבוצתי או משימה שיתופית 

המשימה דורשת יותר, ואם המורה בוחרת לחלק את הכיתה לקבוצות זו הרמה 

https://wheelofnames.com/he/fjf-ccw
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 הבינונית.

 6-7מנהגי חודש אלול שופר, שקופית  – 3חדר  /3משימה 

 דף עבודה יחידני או משימה קבוצתי או משימה שיתופית ניתן לתת כ

 רמת האתגראם המורה בוחרת לחלק את הכיתה לקבוצות זו 

אותיות התשובות: "לחשוב באמירת הסליחות", בשיתוף המשימה זה יכול להיות 

 נושא לדיון או שאלה לסרט הסיכום, מה נחשב באמירת הסליחות השנה.

 פעילות סיום

 שאלה לסרטון: לאיזה חלק בשיעור מתחבר לך? – 8סרטון שקופית 

iyC1n6eAbAUURSTzFpRDlHb28/preview-https://docs.google.com/file/d/0B 

 

https://docs.google.com/file/d/0B-iyC1n6eAbAUURSTzFpRDlHb28/preview

