
  

 בנק מתודות

 מתנדב יקר

 שאינו נמצא בחוברות ההדרכה. יר שיעור בנושאעבהכנו עבורך בנק מתודות למצבים בהם תרצה לה

הפעלה < דיון  < הפעלה <  < הצגת הנושא() יחהפתהכרות < שיעור המוצע: נו ממליצים לשמר את מבנה הא

 סיכום.

במסמך זה תוכל למצוא רעיונות למתודות לכל אחד מהשלבים ועל בסיסם תוכל להבנות את התכנים שתרצה 

 להעביר.

 

 עקרונות בבחירת מתודה:

 , סגנון.תלמידים מספרמבחינת: גיל, רמה, תלמידים לב שהמתודה מתאימה לשים . 1

 ממחישה את הרעיון בצורה קולעת.ודה האם המתבחן . 2

 )למשל אם המתודה אקטיבית ויש ילד נכה בכיתה(ברגשות אחד התלמידים נה עלולה לפגוע שהמתודה אי וודא. 4

 )למשל אם צריך מקרן, או מרחב לפעילות(למתודה  הדרושים האביזריםאת בכיתה שיש  כדאי לוודא. 5

 

 מתודות לפתיחה

לנחש איזו עובדה נכונה התלמידים ובקשו מ שבו יעסוק המפגשעובדות לגבי הנושא  2 הציגו – היה או לא היה .1

 ת אטרקטיביות שימשכו את התלמידים.עובדו 2. כדאי למצוא היא המצאהואיזו 

. בחרו מספר, הילד שיש בידו את הפתק עם 1-40לכל תלמיד פתק עם מספר בין  חלקו – אמת או חובה .2

לבצע  – חובה .על שאלה שעוסקת בנושא השיעורלענות  –אמת : המספר שבחרתם צריך לבחור אמת או חובה

שקשורה לנושא השיעור )לדוגמא: אם השיעור עוסק בניתוחים כירורגיים על התלמיד לבצע פעילות  משימה 

 (.עדינה באמצעות מלקחיים המוטוריקשדורשת 

השמעת השיר אפשר לשאול את התלמידים במה לדעתם יעסוק הנושא? לאחר  – השמעת שיר מתאים לנושא .3

 ואיזה מידע השיר מספק על הנושא?

סיפור מקרה מעניין שנתקלתם בו בעבודתכם. ניתן לספר את הסיפור מנקודת המבט הצגת  –סיפור אישי  .4

 שלכם או של הלקוח.

 ן בכיתה.תעורר ענייוהקשורה לנושא השיעור את השיעור בשאלה פיתחו  – תפרובוקטיבישאלה  .5

 

 מתודות לדיון

 לפי הצבע.בתורו מרכיב אחד מזוגות המשקפיים, ומביע עמדה  תלמידכל  - משקפיים ורודות שחורות .1

 (2מסקנות )נספח  -עובדות  –לפי: רגשות  - הפעלהעיבוד שאלות ל .2

 .אנאלוגיה 1שאלות  2 מחשבות 3  :בהקשר לנושא מהתלמידים להעלותבקשו  –גשר  3-2-1 .3

כיצד התגובות החדשות  ולהסביר ואנלוגיהמחשבות שאלות לבקש מהתלמידים להעלות מחדש  ניתן השיעור בסיום

 .יותהראשונ יהםמתחברות לתגובות

והסבירו לתלמידים כי רק מי  )תפוח, כדור, מקל( שאלות לדיון על הלוח. הביאו חפץ מסיום רשמו – חפץ דיבור .4

 ניין לענות.שאוחז בחפץ יכול לדבר. תלמיד שירצה לדבר יבקש את החפץ ויבחר שאלה מהלוח עליה הוא מעו

בעיות, )לילי ש, מה (תועלות, נקודות חוזק, יתרונות) יובי בעיניהם בנושאחמהתלמידים לפרט מה בקשו  – חש"מ .5

 , מושך(.מלהיב, מסקרן ) ענייןמה ומ( סכנות, חולשות, חסרונות

 



  

 מתודות להפעלה

 כםלהציג תהליכים או אירועים שאין באפשרות ותסייע לכםסרטון מסייעת בהמחשת רעיונות הקרנת  –ון סרט .1

לבנות סדרת פעילויות במהלך הסרט, הקוטעות את  ניתן בשעת הפעילות, ולהגביר את העניין בנושא.להציג 

 הצפייה ומאפשרות מעורבות רבה יותר של המשתתפים.

רואים את השאלה במסך הראשי ם תלמידיקטיבי. האמאפשר לבנות שאלון אינטראינטרנטי הכלי  - קהוט .2

יש ת הנכונות. . הניקוד מחושב לפי מהירות התגובה וכמות השאלוהנייד שלהם ובוחרים את התשובה במכשיר

לעשות תחרות ניתן  –להכין את השאלות מראש ולוודא מול המורה שיש מספיק טלפונים ניידים בכיתה 

  בקבוצות.

והתלמידים בקבוצות צריכים לזהות מה הם הפרטים השגויים השיעור שא סיפור שגוי בנוהצגת  – סיפור שגוי .3

 בסיפור.

 שימהמבקבוצות, קבוצה שמסיימת  לבצע משימות או צרכים לפתור חידות תלמידיםה - קבוצות תחרות בין .4

 הבאה. הקבוצה המנצחת היא הקבוצה שסיימה ראשונה. המשימהאת  מתנדבמקבלת מה

הרלוונטית  שונהמתוך נקודת מבט של דמות  מסויםתלמידים שונים מביעים דעה סביב נושא  -משחקי תפקידים .5

 .לנושא

בות הכתבה. הקבוצה כל קבוצה מקבלת כתבה מהעיתון בנושא השיעור + שאלות לדיון בעק –כתבות מהעיתון  .6

 .דנו בהםאת הסיפור שקראו ואת הנקודות שבמליאה ת ובסיום נציג מכל קבוצה מציג בקצרה עונה על השאלו

המתנדב מציג  (1נספח  - ₪ 50)יש להכין מראש שטרות של  ₪ 500 תמקבל קבוצהכל  -מכירה פומבית .7

ציע סכום כסף תמורת המוצר, המוצר יימכר למי קבוצה שמעוניינת לקנות תלדוגמא: תכונה.  "מוצר" למכירה,

במה בחרו להשקיע וכמה היו מוכנים  יתקיים דיון בכדי לבחון שהציע את הסכום הגבוה ביותר. בסיום המכירה

 פחות מבוקשים ומדוע.  מבוקשים ומה היו המוצרים הכי להשקיע, מה היו המוצרים הכי

יעור ומתבקשים להציג אותן בכיתה )מומלץ מקבלים סיטואציות הרלוונטיות לנושא השהתלמידים  –סימולציות  .8

 .שות רלוונטיות(ולהביא אביזרים ותחפ

ספר ולערוך סקר בנושא השיעור )הסקר יכול לעסוק בדעת מהתלמידים להסתובב ברחבי בית הבקשו  –סקרים  .9

 הקהל על הנושא או לבחון את הידע הכללי שיש לתלמידים בבית הספר על הנושא(.

מהם להביע את עמדתם בנושא ולבקש  בריסטוליםו לספק לתלמידים חומרי יצירה, עיתונים ישניםיתן נ – יצירה .10

 .קולאזבאמצעות השיעור 

 

 מתודות לסיכום

 .המסכם את עיקרי השיעורקצר חידון  – מסכםחידון  .1

 .משהו שהוא למד/ משהו שהוא לוקח מהשיעור מספרתלמיד בתורו כל  – תלמידים מסכמים .2

מכינים פרסומת המציגה את מה שלמדו במהלך השיעור: הפרסומות יכולה להיות לעיתון התלמידים  – פרסומת .3

 )הצגה(.  לטלביזיה)ציור(, לרדיו )שיר(, או 

 .תלמיד אומר משהו שהוא יעשה אחרת מעתה ואילך בעקבות השיעורכל  – תעביר את זה הלאה .4

מסתובבים בכיתה ורושמים את התגובות  והתלמידיםפלקטים שונים עם שאלות לעיבוד בחדר ולים ת –עמדות  .5

ש לגבי הנושא, מה אני חושב על הנושא, אילו ישלהם על כל פלקט )שאלות לדוגמא: מה אני מרג

 רעיונות/מחשבות הנושא מעורר בי, מה חיובי בנושא בעייני, מה שלילי בנושא בעייני(.

 חשוב שגם המתנדב יסכם בכמה מילים את המסרים העיקריים שעלו בשיעור. *   

https://kahoot.com/


  

 שטרות – 1נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 הפעלהלעיבוד שאלות  – 2נספח 

 

 איך??? )רגשות(

 ?איך היה 

 ?איך היית מתאר את התרגיל בשתי מילים 

 ?מה התרחש בתרגיל? מדוע 

 ?מה עזר/קדם את פתרון התרגיל 

 ?מה הפריע/עיכב את פתרון המשימה 

 ?כיצד אתה מרגיש 

 ?האם הצלחתם במשימה 

  סייעת לקבוצה?האם 

 ?האם ניתן היה לפעול אחרת 

 ?כיצד התקבלו ההחלטות 

 

 מה??? )עובדות(

 ?מה החשיבות של מה שקרה 

 ?איזה משוב אתה יכול לתת לקבוצה בעקבות התרגיל 

 ?אם הופקו לקחים מתרגילים קודמים 

 ?מה למדת על עצמך 

 ?מה למדת על הקבוצה 

 ?איזה ארוע את/ה זוכר במיוחד 

 

 אז מה??? )מסקנות(

 ?האם מה שקרה בתרגיל מזכיר מצבים אחרים מן החיים 

 ?אילו הקבלות אתם רואים בין התרגיל לעולם האמיתי 

 ?מה אתם/אצם רוצים לקחת מהפעילות 

 ?מה תעשו אחרת בפעם הבאה 


