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 כותבים מידעון' תה ביילדי כ
להוראה מבוססת סטנדרטים בסביבה מתוקשבת  הדוגמ

 ' ב–' בכיתות א
 

 הקדמה
המכוון לקידום ההישגים הנדרשים  'בכיתה ב הוראה מהלךאור של יתהיא שלפניכם הדוגמה 

הלמידה הכינו ך במהל. 2לפעילות בסביבה המתוקשבתהסטנדרטים על פי  1בחינוך לשוני

מתאים  ,המורהלדעת  , נמצאהנושאמכיוון ש ,'ידעון למען ילדי הגן העולים לכיתה אהתלמידים מ

ולכן ,  מידעון הם קצרים ופשוטיםבהטקסטים : הקנייה של מיומנויות יסוד וכישורים בסיסייםמזמן ו

המידעון התאים גם . כתיבה של טקסטים מידעייםבעשויים להתאים לראשית ההתנסות בקריאה ו

 בלי שהיה על הילדים להתמודד - פיתוח כישורי למידה מידעניים כבר בגיל צעיר -למטרה נוספת 

 .עם קריאת טקסטים קשים מדי עבורם

מדיניות ללמידה בסביבה "מתוארים בחוברת  הפדגוגית עליהם מבוססת דוגמה זו עקרונות הגישה

מטרת . "המודל הדידקטי" 4בפרק השלישי והן 3"המדיניות "ראשוןההן בפרק " המתוקשבת

, יש לזכור כי מדובר בדוגמה בלבד. לסייע למורים לתרגם מדיניות זו הלכה למעשההיא הדוגמה 

דגשו שיקולי הדעת הפדגוגיים של ובמכוון ה, נהפוך הוא". כזה ראה וקדש" בבחינת  לראות בהואין

 לסייעעשויים ושיקולים אלה עשויים להיות רלוונטיים למורים נוספים . הת בכיתמסוימתמורה 

 . בהתאמת ההוראה למצבים ולתלמידים אחרים

 

 כןו אור ההתנהגויות של המורה והלומדיםית, אור הסביבהית:  כולו את המהלךתמפרטדוגמה ה

 והם באים לידי שיקולי דעת אלו מפורטים במבוא .ההוראהליוו את שיקולי הדעת הפדגוגיים שאת 

 .אור ההתנסותיביטוי לאורך כל התהליך תוך כדי ת

בעיקר ושיקולי הדעת הפדגוגיים ולהתייחס לבה להתעמק , הבשלמותדוגמה  לקרוא את הכדאי

רכי ולצ ומטרותיכםלבבואכם לתכנן את ההוראה שלכם ולהתאימה ממנה לקים חהסתייע בל

 .תלמידיכם

וכן טבלאות המיפוי אשר שימשו  זו עליה מבוססת דוגמה התנסותהמהתוצר הסופי של הלומדים 

תות י בככתובה בסביבה ממוחשבתהשפה הרכישת "נלקחו מתוך  מעקב ולהערכהאת המורה ל
 . בסוף מסמך זהומצורפים  כנספחים " תדריך למורה–'  ב–' א

                                                 
 81 עמוד ,תוכנית לימודים בחינוך לשוני 1
 18 עמוד ,למידה בסביבה מתוקשבת בחינוך היסודי 2
 8 עמוד, סודילמידה בסביבה מתוקשבת בחינוך הי 3
  26 עמוד, למידה בסביבה מתוקשבת בחינוך היסודי 4
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 מבוא

 :אותם משקפת הדוגמה 5להלן עקרונות התפיסה הפדגוגית

מתוך נושא הרלוונטי ללומדים ולקוח צמח הנושא שנבחר לפעילות  - הקשר משמעותי ללמידה

מציאותיים  לנמעניםהמכוונת כתיבה  -יעד אמיתי לכתיבה במקרה זה היה .  יום שלהם-יי היוםמח

, משמעותי ללמידה דרכו יכולה המורה לפתח כישורים בשפה קשרֶהכך נוצר . בעלי צורך מוגדר

 .המוטיבציה שיהיה רלוונטי ללומדים ויגביר את באופן במידענות ובמיומנויות מחשב

: ברמות שונות והתבצע קבלת ההחלטותמהלך נעשה בשיתוף הלומדים  - שיתוף הלומדים

בבחינת שיקולי הדעת , בחלק מהמצבים היו הלומדים שותפים מלאים בהעלאת האפשרויות

תוך שהיא הביאה בחשבון  ההחלטות התקבלו על ידי המורה אחרים במצבים .ובבחירות שנעשו

  . בשיקולי הדעת שלה אותםשיתפה בקשות ורעיונות שהלומדים העלו וכן 

רכיהם והלומדים ולצבין הקיימת במטרה להתאים את ההוראה לשונות  - הוראה דיפרנציאלית

להוראה או פרטנית הוראה כוללת להוראה מעברה   היא:המורה גמישותגילתה המגוונים 

 .ת ההוראה שלה ובאמצעים העומדים לרשותהותוך התחשבות במטר , ולהיפךבקבוצות

בעיקרה ההוראה הייתה , משתניםהצד ההיענות של המורה לצרכים ל - התכנון ההורא

כישורי של הקודמים ערכה ה האת ממצאי ומטרות ההוראההביא בחשבון את התכנון . מתוכננת

  .הלומדים ביחס לסטנדרטים הרלוונטיים

אם כי , ליוותה את התהליך כולושבוצעה על ידי המורה ההערכה  - הערכה מקדמת סטנדרטים

לאור הלומדים המורה ניהלה מעקב אחר התקדמות  :דרך גמישה ובהתחשב במשאבי הזמןב

. פיהם- ומיפתה את הכיתה עלהיא בחרה אלו מדדי ביצוע תקדם בשלב הנוכחי. הסטנדרטים

   . וניהלה מעקב רצוף אחר התקדמותותגבור זקוק למי מהתלמידים המורה ציינה לעצמה בהמשך 

 

  רקע

 השנה נוהגים ילדי הגנים בסביבה להגיע עם הגננת מספר פעמים במהלך

תה יהכניסה לכמ יהם חששות אתגיהפלמטרת הביקור היא . לביקור בבית הספר

הפעם . בפרט' תה איכעם כרות ראשונה עם בית הספר בכלל ויה באמצעות 'א

להיות שותפים פעילים בקליטת ילדי הגן לקהילת בית ' תה בילדי כי גם קשו יב

 .רה החליטה לרתום את ההתרחשות החברתית כהזדמנות ללמידההמו. הספר
יכתבו ' תה בישילדי כ עלה הרעיוןאתם חשיבה משותפת בוהתייעצות עם הילדים ב

 . על בית הספר ויביאו בפני ילדי הגן את המידע החשוב עבורם

 . בלבד6עד תקופה זו של השנה טקסטים נרטיבייםהילדים ברוב המקרים כתבו 

לחשוף , לפתח דיבור והאזנה באמצעות דיוןמעניינת הזדמנות  המורהוהנה יצרה 

                                                 
בפרק המדיניות של  ניתן לראות ללמידה בסביבה מתוקשבתרוט נוסף של עקרונות פדגוגיים המתאימים יפ 5

 ."למידה בסביבה מתוקשבת בחינוך היסודי"המסמך 
 .48עמוד  ,תכנית לימודים בחינוך הלשוני 6

ניתן לרתום סיטואציות 
חברתיות שונות 
, תהיהמתרחשות בכ

בבית הספר ומחוצה לו 
למידה בהקשר ולנצלן ל
 משמעותי
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 בתהליך ארוך אלוכ טקסטים  לכתובםוללמד  7דעייםימאת הילדים לטקסטים 

 אלא , הכתיבה אינה חד פעמית, התוצר הוגדר מראשבוש תהליך - 8טווח

מאפשרת לתלמידים להשתתף באחריות על בכך היא מתמשכת לאורך זמן ו

סביבת העבודה  . ולשכלל את הידע שלהם על הסוגה שנבחרהידהתהליך הלמ

  .העריכה והפרסום, השכתוב, ההטיוטכתיבת במחשב מקלה על 

 היא. במשך חודש, שלושה שעורים כפולים בשבוע המורה הקצתה להתנסות זו

 מתוך כוונה לפתח בהזדמנות זו 9תכננה לבצע את ההתנסות בסביבה הממוחשבת

  .ילדיםבהקשר רלוונטי ל המחשבמיומנויות גם את 

 

 כתיבהתכנון ההגדרת המטרה ו
הספר ומה -מה הם יודעים על בית :נערך בכיתה דיון אודות הנמעניםבשלב ראשון 

התלמידים . מטרת הכתיבהלהגדרת   סייע ומאפייניהםזיהוי הנמענים .מעניין אותם

מידע יהם לילדי הגן ולהור לספק םהגיעו להחלטה משותפת כי מטרתוהמורה 

מידעון הוא סוגה חדשה  .והמורה הציעה שיכתבו מידעון,  על בית הספררלוונטי

מהו : שאלות הנוגעות לכתיבת מידעון כך עלו בכיתה בעקבות ו,עבור הלומדים

מה צריך ? וב ומה מחפשים הקוראים , המידעוןכותביה של מטרה ימה? מידעון

לשם ? מקובלים לכתיבה במידעוןהאם קיימים כללים ? כיצד הוא בנוי? להיות בו

עודדה המורה את הילדים להביא מידעונים בנושאים מגוונים , רור התשובותיב

עם איורים , חוברות או דפים בודדים(ובעיצובים שונים ) 'קייטנה וכו, תיאטרון(

 ).לבן או צבעוניים-מודפסים בשחור, ובלעדיהם

 חומרים נוספיםבהסביבה ת המורה העשירה אהמידעונים למיניהם נאספו בכיתה ו

  .בין השאר גם אתרים באינטרנט

היכרות מודרכת הילדים ערכו כחלק מההכנה לכתיבה של סוגה החדשה עבורם 

 . עם המידעונים שהיו בסביבה הלימודית

 למסור פרטי מידע עיקריים באופן קצר –הם עמדו על הקשר בין מטרת הטקסט 

תוך כדי עיון במידעונים  .בנוי ומעוצב לבין הדרך בה המידעון –ונוח לאיתור 

 קצרים האופיינייםולטקסטים   וארגון המידעעיצובדגמים של נחשפו להשונים הם 

 . מידעוןל

רעיונות רבים לכתיבה העלו הילדים  נערך דיון ובו, הדוגמאות שראובעקבות 

   בחרו הילדים את הנושאים אשר לדעתם חשובים ביותרלבסוף. במידעון שלהם

הנושאים שנבחרו . ילדי הגן והוריהם -מי שאינו מכיר עדיין את בית הספר  עבור

                                                 
 25עמוד  ,נוך הלשוניתוכנית לימודים בחי 7
 98עמוד  ,תוכנית לימודים בחינוך הלשוני 8
למידה  " במסמך מדיניותפרקפרוט ההישגים הנדרשים לפעילות מושכלת בסביבה מתוקשבת ניתן לראות ב 9

 " בסביבה מתוקשבת בחינוך היסודי

גם פרויקט ארוך שחשוב 
טווח יהיה מעוגן בתכנית 

 הלימודים ותחום בזמן

 ניסיוןבגיל זה לדים לי
, מועט בשפה הכתובה

עדיין לא נחשפו ולכן 
לכלל הסוגות המקובלות
בה ולכן נזקקו לעזרה 

ולהכוונה של המורה 
ימההמתאבבחירת הסוגה 

 .למטרתם
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בעלי , חוקי בית הספר, מבנה בית הספר, מידע כללי על בית הספר: הם

מידע על ו בבית הספרהמתקיימים  בוקר  חוגי,הספרייה,  בבית הספרתפקידיםה

 . ילדי הגניםים שלקוריב

 

  התארגנות להמשך הלמידה

לחלק את העבודה בין   צריךה על התכנים שיופיעו במידעון היה לאחר ההחלט

: הילדים והמורה העלו רשימה של תפקידים הנדרשים להכנת המידעון. הילדים

הפקה הקבוצה לעיצוב גרפי וקבוצה לארגון , קבוצות לכתיבת הנושאים שנבחרו

. אשר תעסוק בבדיקת אפשרויות ההדפסה וההפצה והעלויות הכרוכות בכך

 באופן מושכל בהתאם לתחומי לבחור תפקידיםלילדים סייעה ורה המ

וכן דאגה להפעילם באופן שיוכלו , פי רצונם לבטא יכולות קיימות-התעניינותם ועל

וביחד גיבשו כללים המורה דנה עם הילדים . להתקדם ולרכוש כישורים נוספים

במשאבים הקיימים , תוך התחשבות בצרכים השונים לעבודה משותפת

 .במגבלות הזמןו
 לכתיבת את החומר הדרוש" ישיגו" כיצד דיון כתתילאחר חלוקת התפקידים נערך 

 יםהוסכם שהילדים יראיינו את בעלי התפקיד. עלו הצעות שונות והמידעון

, יתרונותיו ומגבלותיו, ללמוד מהו ראיוןהזדמנות כך יצרה המורה . הרלוונטיים

-המהלכים שעליהם לבצע עלעל   הילדיםשוחחה עםהמורה . לבצע אותויש וכיצד 

 ענייניות וברורותשאלות ניסוח , מבוקשהמידע ההו מ :מראשתכנון  :מנת לראיין

. למפגש פנים אל פניםמועד אום ית והדרושישיגו את כל המידע באמצעותן אשר 

השאלות את שואלים כיצד  את המפגש עצמו ולמדו תרגלו בכיתההילדים והמורה 

  .ברורה ובדתובצורה מכ

שאלונים  ,בהנחיית המורה, הכינו והילדים התחלקו לקבוצות על פי המשימות

אב ,  המנהלת:אחד מבעלי התפקידים שבחרו לראיין עבור כל לקראת הראיון

רק שלושה היו תה יבכוהיות .  החוגיםמדריכי והספרנית, האחות, הבית

שאר אילו ו 10מחשבישירות לכתבו את השאלונים שלוש מהקבוצות , מחשבים

את כתבו במחשב שהתפנו המחשבים כ ויד בבכתהקבוצות כתבו טיוטה ראשונה 

אלא  לא העתיקו אותו מהמחברת למחשב, כלומר(לו ושכלהטקסט תוך כדי 

 אחר מעקב רשוםערכה המורה , בהזדמנות זו. )11שכתבוהו תוך כדי ההקלדה

היא אחר ומ. מידת השליטה של הילדים במיומנויות המחשב הנדרשות לכתיבה

                                                 
רכישת השפה "לראות ב ארגון יעיל של זמן מורה וזמן לומדים בסביבה הממוחשבת ניתן לגביהרחבה נוספת  10

 .18 – 16עמודים , "' ב–' הכתובה בסביבה ממוחשבת בכיתות א
 .77עמוד  ,תכנית לימודים בחינוך לשוני 11

 מסוג כזהמשימה 
לילדים בעלי מאפשרת 

שורים בתחומים שונים יכ
 כל אחד –להתבלט 

 ותורמת לדימוי ,ובתחומ
העצמי גם אם תחום 
הכתיבה אינו התחום 

כל . שלהםהחזק ביותר 
 תוך הקפדה זה מתבצע 

לקדם את כלל 
התלמידים לקראת 
 .  עמידה בסטנדרטים

 מההוראה כחלק
שוב ח פרנציאליתהדי

את גם בחשבון להביא 
המשאבים העומדים 

 תהילרשות הכ
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 בתלמיד אחד לצפותהמורה החליטה , לא יכלה לעקוב אחר כל הכיתה בו זמנית

  .12)4 נספח(וציינה את הדברים בטבלת מעקב בכל קבוצה 

בין הילדים  ,13בנוכחות המורה ,שהתקיימו לוותה בהתייעצויותבמחשב הפעילות 

 .עם המורהשל הילדים התייעצויות בוקבוצות שונות מבין ילדים , קבוצהתוך ב

, 'וכו סדר השאלות, אופן ניסוח השאלות :כמו, בנושאים הקשורים בשפה  הם דנו

 פתיחת תיקייה כדי לשמור בה את :כמו ,ובנושאים הקשורים במיומנויות מחשב

 מקום לכתיבת התשובותבו השאלון באופן שיהיה ת ביכת, התוצרים והשכתובים

 .תמליליםה במעבד כתיבה ועיצובהקשורות למנויות וומישיתקבלו מהמרואיינים 

 ותחדשהת יומיומנוהקניית ה. 14המורה מיומנויות חדשות  הקנתהתוך כדי הדיון

ובעקבות  שאלות שהם העלוההילדים ו שעלה בקרב 15ה בעקבות הצורךתנעש

 . המידע שאספה המורה מתוך התצפיות שערכה קודם

 יהיה ילדיםלש על מנת  במחשבבתיקיותבגרסאות השונות כל התוצרים נשמרו 

למורה יהיה אילו  ו,יוכלו לשחזר את כתיבתם הקודמת על פי צורךכדי שהם גיבוי ו

  . שלהםהלמידהתהליך  ואחר לומדיםהישגי המעקב אחר צורך לתיעוד 

, התהליך בכיתתה לאורך כל  אחר התפתחות הכתיבהלעקובעל מנת שתוכל 

פי מדדים - עליבה של הכתלהעריך כבר את הגרסה הראשונההמורה ביקשה 

העובדה שהילדים דנו  אולם ).2נספח (ברורים שישמשו אותה גם בהמשך הדרך 

היה קשה לייחס את הטקסט . וכתבו בקבוצות עבודה יצרה בעיה בהערכה

. מגרסה לגרסההאישית ולעקוב אחר התקדמותו מתוך הקבוצה  מסויםלתלמיד 

את הלומדים ני  בפחשוףל ו לנצל את ההזדמנותהמורה החליטה, אי לכך

והפכה ניתוח ,  בכתיבה לאור הסטנדרטיםקריטריונים להערכת כתיבתםה

 . לסוגיה לימודית בכיתהשנכתבו של כל אחד מהטקסטים והערכה משותפת 

 את לילדי הגןהספר בחרו להציג -אור מבנה ביתיתל ם אחראיושהיהקבוצה חברי 

לסייר  ברי הקבוצה חבחרולצורך כך . הספר-ביתבכיתה והמקומות החשובים ב

 . מקומות שנראים להם חשוביםולערוך רשימה של הספר -תבבי

                                                 
  .48עמוד ,  תדריך למורה–מתוך רכישת השפה הכתובה בסביבה ממוחשבת  12
השפה הכתובה רכישת "סביבה הממוחשבת ניתן לראות בבסוגי האינטראקציות המתרחשים של רוט נוסף יפ 13

 .15 – 12עמודים , " ' ב–' בסביבה ממוחשבת בכיתות א
 הסטנדרטים במסמך פרקהנדרשים לפעילות מושכלת בסביבה מתוקשבת ניתן לראות ברוט הסטנדרטים יפ 14
  ."למידה בסביבה מתוקשבת בחינוך היסודי"

  .11עמוד , "למידה בסביבה מתוקשבת בחינוך היסודי "מתוך המסמך' עקרון ח 15
   

מודעות של העלאת ה
התלמידים לקריטריונים 
להערכת הישגיהם היא 
משמעותית ומאפשרת 

להם לקחת אחריות על 
 .התקדמותם בכתיבה

 שאירתשהמורה לא חשוב 
את היווצרות הצורך ליד 

תתכנן את  אלא המקרה
תיזום ותנווט  ,ההוראה

אותה על פי המטרות 
 .שהציבה לעצמה

חשוב שהמורה תאפשר 
לילדים ליטול אחריות 

אולם. על ביצוע תפקידם
כחותה נויחד עם זאת 

ד ועמיתים מאבמפגשי 
מנת על משמעותית 

  ,לקדם את הלומדים
לכוון את הדיון במקרה 
הצורך או להוסיף נדבך 

 .משלה
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 המידעסוף יחיפוש וא

 .הכתובות בכתב יד  את בעלי התפקידים וחזרו עם תשובותראיינו הילדים

 ,במחשב על מנת שיוכלוהשאלות שנשמר  את התשובות לקובץ וסיפוההקבוצות 

 .קסטלשכתב ולערוך את הט ,בשלב מאוחר יותר

נתנו תה י הכילדיו התפקיד  את התשובות שקיבלה מבעלקראה במליאהכל קבוצה 

 ?או חסר מספיק האם הוא ?האם הוא ברור:  אודות המידע שאספומשוב לקבוצה

 המורה הזכירה שוב .איסוף המידעאת הקבוצות  השלימובעקבות המשוב שקיבלו 

כאשר . ולט על הלוחאת הקריטריונים להערכת הכתיבה ורשמה אותם באופן ב

 . יכלו להיעזר גם בהם במתן המשוב, הדבר היה רלוונטי

אור מבנה בית הספר חזרה עם פירוט המקומות יתה אחראית על תיהקבוצה שהי

 הם בחרו להציג לילדי הגן את .הראויים להופיע במידעוןהספר -החשובים בבית

חדר , ירותחדר המזכ, החצראת : המקומות המעניינים והחשובים מבחינתם

 .'ב-ו' החיים ואת מיקומם של חדרי כיתות א-חדר בעלי, המורים

: הפצת המידעון כמול בדקה עלויות שונות ואופנים שונים להדפסה וקבוצת ההפקה

  .לצילום וכדומההורים " גיוס", בתי דפוס בסביבה

 

 עיבוד המידע
לשם . מידעון שאספו לכזה שמתאים להופיע בלעבד את המידעהילדים היו צריכים 

 תוך עיון מחודש המידעילילדים שוב את המאפיינים של הטקסט המורה כך פירטה 

שהיה בנוי להפוך את הטקסט  ולימדה אותם כיצד תהיידעונים הנמצאים בכבמ

 :דרך הכתיבה ןכמו כן עלתה לדיו.  רציףטקסט מידעיבצורה של שאלות ותשובות ל

בעזרת המחשב יכלו . אות וכדומהטבל, איורים, האם לכלול בטקסט אייקונים

וההתלבטות נסבה בעיקר , הילדים ליצור טקסטים מולטימודליים ללא קושי מיוחד

 . על דרך הכתיבה העדיפה בהתאם למטרה ולנמענים

 : כמו,על פי הצורך נוספות הקנתה המורה מיומנויות מחשבלצורך משימה זו 

, הוספת תמונות, םהעברת קטע ממקום למקום במסמך ומחיקת קטעים ארוכי

  .16מסגרות ועודיצירת 

 

רלוונטי ומה  שיש להם מהמידעמה לדים בשאלה הידנו המורה ושכתוב תהליך הב

ודנו בשאלה כיצד , הטקסטים במידעון קצרים בדרך כלל כמו כן הם למדו ש.לא

-הדיונים על קיצור ושיפור הטקסט התנהלו בדרך. החומרים שכתבו את לתמצת

עקרוניים שהתאימו לכל הקבוצות הובאו לדיון נושאים  ולםא, כלל בקבוצות

                                                 
  .20עמוד , "למידה בסביבה מתוקשבת בחינוך היסודי "סטנדרט ב מתוך המסמך 16
 

בדרך זו לומדים הילדים 
קורת עניינית ילהפעיל ב

 חבריהם וגם לקבל כלפי
 .תביקורתיתגובה 

המשימה מאפשרת 
התנסות אמיתית בפתרון 
בעיות ובקבלת החלטות 
תוך התבססות על ידע 

, דעת שוניםתחומי מ
ניהול שיח לשיתוף 

התנסות , בהתלבטויות
בפתרון בעיות מתמטיות 

הפעלת , יישומיות
 : רלוונטיים כמוםשיקולי

 ..'עלות מול תועלת וכד
הנראית זוהי משימה 

לכאורה קשה לתלמידי 
 –יחד עם זאת . 'כיתה ב

ניתן לעשות זאת תוך 
התחשבות ביכולות 

 הקיימות ומתן תמיכה
 . וליווי כשנדרש

ד ומיללקיימת  חשיבות 
קריאה וכתיבה של 

טקסטים מולטימודליים 
) כתובים במגוון ייצוגים(

תפקיד . כבר מגיל צעיר
 כאמונה על ,המורה

הקניית הקריאה 
  מחייב הקנייה ,תיבהוהכ

של מיומנויות קריאה 
וכתיבה של ייצוגים שאינם

 מילוליים 

 מההוראה כחלק
חשוב  פרנציאליתהדי

אילו דיונים לשקול 
 אילו ,יערכו במליאהי
יערכו בקבוצה ואילו י
. ערכו באופן יחידנייי

זמןב הכול צריך להתחשב
מספר , המוקצב למשימה

הילדים שצריכים לעשות 
מה או משימה אותה משי

דומה ובצורך לקדם 
.תלמידים אלה או אחרים
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 משלבים קודמים  לקריטריונים המוכריםתהתייחסוהייתה בדיונים אלו . במליאה

ולקריטריונים נוספים הקשורים במאפייני הסוגה עליהם מיעטו לשוחח בתהליך 

 .קודם

תאמתם התוך כדי העיסוק בניתוח הטקסטים ובהערכתם עלתה לדיון גם סוגיית 

 וההורים כנראה ,ידעו שילדי הגן אינם יודעים לקרוא עדיין' תה ביילדי כ. לנמענים

הם היו צריכים להתחשב בגיל הילדים  למרות זאת, יקריאו להם את המידע

 .טקסטים לגיל זההלשוני ואורך המשלב ולהתאים את ה

המקומות החשובים את במידעון  כיצד להציג המורה העלתה לדיון את השאלה

עלו מספר  .כך- עלבוצה שהייתה אחראיתק הכפי שהציעו ילדי ,תהיבבית הספר ובכ

 .תרשיםאמצעות רעיונות והילדים בחרו להציג את המבנה ב

ובגילם , בשרטוט תרשיםשהילדים אינם מיומנים עדיין המורה הייתה מודעת לכך  

עה לילדים והקדישה י וסיעצהי ילכן. סביר שיתקשו לעמוד במשימה בכוחות עצמם

 את בית הספר הילדים שרטטוראשון הבשלב . זמן רב יותר לעבודה עם קבוצה זו

לא מכיוון שהתרשים  תסכוליםב בהתלבטויות ותהלוו והתנסות ז. דףעל פרון יבע

בכל פעם תרשים צייר את הל צריךסתטי והיה ואף לא א מדויק ,קריא, היה ברור

ליצור את יטה המורה להפנות את הלומדים בשלב מתקדם יותר החל .חדשמ

תוך שימוש במעבד התמלילים במיומנויות סרגל , התרשים בסביבה הממוחשבת

 לשפר ולשכלל את התרשים ביתר קלות ללא הצליחו התלמידיםבשלב זה . הציור

 .לצורך משימה זו נעזרו הילדים גם בהורים.  צורך ליצור אותו מחדש

 ,שקיבלההחיובי בעקבות המשוב , זוחליטה קבוצה ה ,כאשר הגיעו לתוצר הסופי

 .שרטוט זה נעשה ישירות במחשב. 'תה אילתאר בשרטוט גם את מבנה כ

 

 הצגת הידעהיערכות ל
כחלק מתהליך קבלת . ראה המידעוןי כיצד יהמורה העלתה לדיון את השאלה

בדבר  השאספתה את הממצאים י בפני ילדי הכקבוצת ההפקה הציגה ההחלטות

צבעוני או שחור ( על איכות התוצר ןעלותן והשפעת,  השונותויות ההפקהאפשר

כל זאת אל מול ) או הפקה בבית הספר, בית דפוס, דף שלם או חצאי דפים, לבן

וכדאי  יעצות עם הילדים הוחלט שהתוצר יהיה צבעוניילאחר הת .מגבלות התקציב

   .יהיה להפיקו בבית הספר

ידי -גם אם בוצע על, ציין שכל שלב בהפקהחשוב ל. הפקה עצמהעתה ניגשו ל

התבסס על הכנה מוקדמת של קבוצות הילדים בהנחיה צמודה של  ,הילדים

 . המורה
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צבעוניים  עותקים כמאה להדפיס ההסכמת את קיבלוו למנהלת פנו תהיהכ נציגי

 100גיוס המדפסות להדפסת לקבוצת ההפקה נערכה  ובעקבות כך ,בבית הספר

 .עוןהעותקים של המיד

 אופן :אופן הצגת המידע במידעוןהלומדים להסכמה בדבר הגיעו  בדיון משותף

כל קבוצה ערכה את . כללי עיצוב הטקסט וקריטריונים לבחירת איורים, העימוד

בנוסף נבחרה קבוצת ילדים שתהיה . בהתאמה למגבלות שנקבעוהטקסט 

 .אחראית על האיורים

 קיבלה החלטותו התוצרים הסופיים תה אחראית גם על איסוףיקבוצת ההפקה הי

 מידע נוסף שיש לכלול במידעון ו סדר הופעת הדברים: כמוהמידעוןעריכת בדבר 

 .  כתובת אתר בית הספר ועוד, דף פתיחה:כמו

 .והדפיסה אותםבוצת ההפקה את הקבצים על תקליטונים יבלה קקלבסוף 

 

  הערכת התוצר ומשוב על התהליך
 

של התוצר ולמשוב על הערכה מסכמת רה את הילדים ללפני ההדפסה כינסה המו

המורה שאלה את הילדים כיצד יחליטו אם המידעון שהפיקו הוא מידעון . התהליך

הסכימו על , ולאחר שהוסיפה קריטריונים משלה, מתוך תשובות הילדים. טוב

 : מספר מדדים להתבוננות בתוצר

  תוכן המידעון

 ?נים וברורים הדברים הכתובים בו נכומידהבאיזו  •

 ? הוא מספק את המידע החשוב לנמעניםמידהבאיזו  •

 ? התרשימים והתמונות מוסיפים לכתוב מידהבאיזו  •

 מבנה 

 ?אפשר להתמצא במידעון בקלות מידהבאיזו  •

 ?הטקסטים קצרים וענייניים כמקובל במידעונים מידהבאיזו  •

 לשון 

 ?השפה לקוראים הצעיריםמתאימה  מידהבאיזו  •

 ?השפה נכונה וללא שגיאות המידבאיזו  •

 ?הכתיב נכון מידהבאיזו  •

 ?יש שימוש מתאים בסימני הפיסוק מידהבאיזו  •

 עיצוב

 ?העיצוב מושך את העין ונעים מידהבאיזו  •

 ?העיצוב מתאים למבנה ולתכנים מידהבאיזו  •

  ?באיזו מידה נעשה שימוש יעיל במחשב לשיפור העיצוב •

בשלבים מוקדמים אמנם 
יחד עם הילדים קנו ית

המורה שגיאות בלשון 
, ת הטקסטיםושכתבו א

צפויות שגיאות אולם עדיין
 בשכתובים הבאים ויש

נושא מקום לבחון שוב את 
 בתוצר התקינות הלשונית

  . המוגמר

 הקריטריונים של התוכן
עוסקים ברלוונטיות 

 ובאיכות המידע

 הקריטריונים של המבנה
מבטאים את ההתאמה 

, התמצאות מהירה(לסוגה 
 .)מידע ענייני ותמציתי
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 :תהליך ההערכה
וכל קבוצה , ת בהרכב שונה מהרכב קבוצות העבודההכיתה נחלקה לקבוצו

חלק מהקבוצות דנו . פי הקריטריונים שנבחרו-ניסתה להעריך את התוצר על

בקריטריונים ליד המחשב ורשמו בעזרתו את מסקנותיהם ושאר הקבוצות כתבו 

, תוכן(לאחר דיון קבוצתי בכל אחד מהסעיפים . בכתב יד והביאו זאת למליאה

נערך דיון כיתתי במליאה בו הביאו נציגי הקבוצות את דעת ) לשון, עיצוב, מבנה

 . הקבוצה

 

 : משוב ורפלקציה
 המורה את הילדים לספר מה למדו מתוך העשייהעודדה בסיום התהליך 

מה היא עצמה לילדים סיפרה המורה מצידה . והעבודה בסביבה הממוחשבת

ת לקראת המשימות יחד העלו הצעות להתייעלו. למדה ומה דעתה על ההתנסות

ארגון  ,לכתוב במחשבהתלמידים נדרשים  ןבההוספת משימות : כמו, הבאות

ראיון מוקדם , פרסום המידעון באתר בית הספר, מערכת זמנים לשימוש במחשב

חלוקה אחרת של קבוצות העבודה , של ילדי הגן לאיסוף שאלותיהם ובקשותיהם

 . ועוד

 

המורה החמיאה לילדים . שהושלמהבכיתה שררה התלהבות ושמחה על יצירה 

כל ילד . במסיבה קטנהציון האירוע את  למשימה והכיתה חגגה םעל הירתמות

חתימת כל התלמידים נשאר עליו ש ועותק אחד, קיבל לידיו עותק מהמידעון

 . בספריית הכיתה

היה עותק כמו כן  .פורסם באתר בית הספרוהעלון הופץ לכל ילדי הגנים בסביבה 

המידעון ציבור רחב בסופו של דבר שימש . ובחדר המנהלתית הספר ב תיבספרי

  .ציבור הילדיםאשר את יותר מ

 

חשיבותה של פעילות זו 
אצל היא בחיזוק התובנה 

הילדים שכתיבה טובה 
משמעותה תהליך ארוך 

 . של חשיבה והתייעצות
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 ביבליוגרפיה
המחלקה ,  האגף לחינוך יסודי–משרד החינוך , )ד"תשס (למידה בסביבה מתוקשבת בחינוך היסודי

 לסביבות למידה

משרד , )ד"תשס (ורה תדריך למ- 'ב -'תות אירכישת השפה הכתובה בסביבה ממוחשבת בכ

 המחלקה לסביבות למידה,  האגף לחינוך יסודי–החינוך 

) ג"תשס(הספר היסודי -ותרבות לבית, ספרות,  שפה–עברית ,  חינוך לשוני–תכנית לימודים 

 האגף לתכניות לימודים, משרד החינוך
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 1נספח 
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  2נספח 
 רכישת השפה הכתובה בסביבה ממוחשבת

 
 'תה ביכ/ ת הכתיבה למידעוןהערכלמחוון  

 
 לשון מבנה תוכן

 
  היצג

עצמאות "
 "הטקסט

איכות 
 הכתוב

רלוונטיות 
 לנמענים

בהירות 
 הרעיונות

התאמה 
 לסוגה

קישוריות 
 ולכידות

עושר לשוני 
 ומשלב

תקינות 
 לשונית

/ כתיב
 מורפולוגיה

 עיצוב  סימני פיסוק

ביצוע 
 טוב

הטקסט עומד בפני 
עצמו ואינו נשען 

שר משותף על הק
 מקום ,של זמן

מוען  וקשר בין
 .לנמען

העובדות 
,  נכונות

הפרטים  
,  מדויקים

.המידע ענייני

מספק מידע חשוב 
לנמענים ומתאים 

 .רכיהםולצ

 .המידע  ברור
התרשימים 
והתמונות 

מוסיפים על 
 .הכתוב

הטקסטים 
 .קצרים

המבנה 
מאפשר 

התמצאות קלה

מקדמי ארגון 
 . בולטים

הטקסט לכיד 
 .שרומקו

השפה מתאימה 
ילדים (נמענים ל

משלב . )צעירים
מתאים לשפה 

שימוש . הכתובה
באוצר מילים 

 .מגוון

שימוש בשפה 
המשפטים : נכונה

תקינים מבחינה 
יש . תחבירית

התאמה של מין 
יחיד , ומספר
 .ורבים

כתיב נכון של מילים 
 . שכיחות

שימוש בכלים 
מחשביים לבדיקה 

 .ולתיקון
אחוז קטן של 

שגיאות 
 .מורפולוגיות

שימוש נכון 
, ועקבי בנקודה
, סימן שאלה

סימן קריאה 
 .ונקודתיים

העיצוב מושך 
 .את העין 

שימוש יעיל 
ואסתטי בכלים 

מחשביים לעיצוב 
הטקסט ולהצגתו 

 .על הדף

ביצוע 
בינוני

מדי פעם יש שפה 
 הכותב -מהוקשרת 

עשוי להניח בטעות 
שהקורא יודע 

כמוהו במה מדובר 
ת ואינו מפרש א

 .דבריו

הקפדה 
חלקית על 

דיוק ונכונות 
. העובדות

המידע לא 
בהכרח 
 .ענייני

יש ניסיון לתת 
מענה לנמענים 
, הפוטנציאליים

אולם לא בהצלחה 
 . מלאה

ביצוע חלקי של 
 .ל"הנ

יש רמזים 
לניסיון של 

הכותב 
להתאים 
כתיבתו 

למוסכמות 
 . גהוהס

ביצוע חלקי 
 .ל"של הנ

השפה מתאימה 
משלב . לנמענים

דרך כלל ב
אך , מתאים

עשויה להיות 
.  חריגה משלבית

ביצוע חלקי של 
 .ל"הנ

עשויות להופיע 
שגיאות גם במילים 

שכיחות וכן שגיאות 
יש . מורפולוגיות

שימוש חלקי בכלי 
 הגהה במחשב

שימוש חלקי 
או /בנקודה ו

  פיסוקסימני
 .נוספים

ביצוע חלקי של 
 .ל"הנ

ביצוע 
 חלש

. שפה מהוקשרת
ט אינו מובן הטקס

לקורא שאינו נוכח 
 .בזמן הכתיבה

אין ניסיון 
לכתיבה 

ניינית ע
ומחויבת 
 .לדיוק

הרלוונטיות היא 
או , בעיקר לכותב
 .שאינה מובנת

המידע אינו 
אין . ברור

תרשימים 
או , ותמונות

שאינם קשורים 
 . לטקסט

אין התאמה 
למוסכמות 

 הסוגה

אין מקדמי 
הטקסט . ארגון

אינו לכיד 
. ושרואינו מק

משלב יומיומי 
המתאים 
אוצר . לדיבור

 .מילים דל

שגיאות לשוניות 
 .רבות

שגיאות כתיב רבות 
אין ניסיון . דומא

לתקנן בעזרת 
המחשב או בדרכים 

 . אחרות

עדר סימני יה
שימוש . פיסוק

בנקודה בסוף 
שימוש . בלבד

לא נכון בסימני 
 .הפיסוק

אין ניסיון לעצב 
את הטקסט 

בצורה 
 . תקשורתית

כמעט ולא ותב הכ
נעזר במחשב 
, לעיצוב הטקסט

או שפעל בדרך 
 .שאינה מתאימה
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  3נספח 
 רכישת השפה הכתובה בסביבה מתוקשבת

 'ב-'תות איכתיבה של ילדים בכההערכת  תוצרי 
 

 עצמאות" שם התלמיד התאמה לסוגה
 הצגלשוןמבנהתכנים " הטקסט

 כתיב תקינות הלשון איכות הרעיונות
 שגיאות ביחס(

 ) למילים נכונות

 הערות  רווחיםסימני פסוק
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  4נספח 
 רכישת השפה הכתובה בסביבה מתוקשבת

 מיומנויות מחשב
 .-או + אנא סמנו במקום המתאים  •

 . ניתן ללמד דברים אחרים ולשנות בהתאם.טבלה זו היא בגדר הצעה •
 

 שם התלמיד
 הערות הוספה של עיצוב גופן טיפול בקבצים

 
  מספור תאריך טבלה תמונהצבעי גודלשינו הבלטה הדפסה שמירה פתיחה

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

            סיכום


