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 IIIאותיות ושמות לפי הגישה ה 

 ביחידה זו התלמידים מפנימים יותר את אותיות השפה העברית כשפה שנייה.

 נושא

 אותיות -עברית כשפה שנייה לדוברי ערבית 

 כיתה

 ד'-ג' 

 משך הפעילות

 מפגשים 1-2 

 אופן הפעילות

 כל תלמיד מתכנן את הספינר שלו. 

 מיומנויות נדרשות: 

 ידע בטינקרקד

 ציוד נדרש

 מדפסת תלת מימד •

 חיבור לאינטרנט מחשבים עם •

 קרקדנטיבחשבון כיתתי לתוכנת  •

 סרגל אותיות השפה העברית בדפוס ובכתב יד. •

 מבוא ליחידת הלימוד

 

 מבוא ליחידת הלימוד

ביחידה זו התלמידים ישתמשו בתכנון ובהדפסת תלת מימד כדי ליישם את הידע הנלמד והנרכש בנושא 

 האותיות בכתב יד ובדפוס.

התלמידים ילמדו לכתוב את שמם המלא או שמות חבריהם לכיתה, יתכננו ויבצעו כתיבת על ספינר 

 שישמש אותם כמשחק לאחר ההדפסה.  

 

 מטרות לימודיות

 התלמידים יזכרו את האותיות בכתב דפוס ויכתבו את השם המלא על הספינר. .1

 התלמידים יישמו את הידע שלהם באותיות .2

 האות והצורה שלההתלמידים יזהו את מבנה  .3

 התלמידים יתכננו איך לכתוב את השם בצורה נכונה .4

 את התכנון בשימוש בתוכנת טינקרקד התלמידים יבצעו .5

 התלמידים יצרו ספינר עם השמות.  .6



 

 מהלך היחידה

המורה מבקשת מהתלמידים לכתוב את שמם המלא במחברת בדפוס ובכתב יד והיא בודקת את  •

 הכתיבה ומתקנת למי שצריך.

המורה מסבירה לתלמידים מה עליהם לעשות, מסבירה ומדגימה את הפעילות: איך כותבים" איך  •

 מסובבים......

 התלמידים מתחילים לעבוד ונעזרים בשמות שכתבו במחברת ובסרגל האותיות. •

 המורה תומכת ועוזרת לתלמידים. •

 המורה מדפיסה את הספינרים. •

 הספינרים לאחר ההדפסה משמשים כמשחק: •

מניחה את כל הספינרים על השולחן ומבקשת מכל תלמיד לקחת ספינר אחד שאינו לו,  המורה .1

 לקרוא את השם ולכתוב אותו בכתב יד.

תלמידים בכל קבוצה, כל תלמיד יעתיק את שמות  5-6התלמידים ישחקו בקבוצות של  .2

ת התלמידים האחרים בקבוצה בכתב יד. אחר כך התלמידים בקבוצה יסמנו את האותיות הזהו

 שנמצאות בשמותיהם, יקיפו בעיגול את האותיות הסופיות...

   המורה יכולה לתכנן פעילויות שונות לפי רמת הכיתה.

 

 

 

 


