
 

 

 איך משתמשים באתר המסע בצופים? 

 משחק תחרות ראשונה:מתודה 

  ענון של מאפייני המסע בצופים באמצעות קהוטינעשה ר

d8d383c5144b-bcc7-4e21-a78f-924ehttps://create.kahoot.it/share/02fe   

 מתודה שנייה: הסבר

 אתר המסע בצופים. החניכים עלבעזרת שיתוף מסך עוברים עם 

 הדגשים החשובים ביותר:

 . היכרות עם המסלול1

 המגזין. 2

 מעבר זריז -. הכרת פעולה3

אין צורך להתעמק אלא פשוט להראות מה  -צריך לזכור שהאתר הוא אינטואיטיבי

 .האופציות הקיימות

 עשייה  מתודה שלישית:

 )נספח א'( מראש מחלקים לכל חניך מהאחווה מאפיין של קבוצה

 דק'. 45על החניכים להרכיב פעולה על פי המאפיינים שקיבלו באורך 

על החניך להעביר את הפעולה למדריך שלו בוואטאפ בתוספת הסבר מדוע בחר לבנות 

 אותה בצורה הזו.

 שיתוף  מתודה רביעית: 

ואיך הפעולה שבו מותאמת לאותם חניכים מסבירים על המאפיינים שקיבלו  2-3

 מאפיינים. 
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 -ח א'נספ

ומחולקות לשתי קבוצות מובהקות. תחרות  '. רבות המון בינהןדבכיתה בנות  5 הקבוצה:

 תמיד מסתיימת בריב.

 זמן צופיות העוגן:

ושיב רצים בטירוף ולא נרגעים אף פעם. קשה מאוד להבנים בכיתה ד'.  15: הקבוצה

 אותם.

 איך קונים בצורה חכמה -פעילות תוכן העוגן:

, חניכת צמי"ד מתוקות ושקטות, לא אוהבות להשתולל בכיתה ד'. בנות 10 הקבוצה:

 משולבת על הרצף האוטיסטי 

 נקודת מבט אישית של המדריך העוגן:

משתי כיתות שונות בבית הספר. העירבוב עדיין מאוד קשה  בכיתה ד'. בנים 8 הקבוצה:

 והם לא מחוברים בכלל.

 זמן צופיות העוגן:

בנות בכיתה ד'. קשובות בפעולות. אוהבות מעגלים ותוכן אבל קשה להן  3 הקבוצה:

 התרכז הרבה זמן ברצף.

 איך נכון לנהל דיון בקבוצה? -פעילות תוכן העוגן:

 בנים בכיתה ד'. אחד החניכים מאוד אלים וגורר אחריו את כל הקבוצה. 6 הקבוצה:

 שלנו?האם אנחנו מרוצים מהקבוצה  -פעילות תוכן העוגן:

 

 

חצי מהבנות אוהבות לשבת ולדבר והחצי השני ממש אוהב בנות בכיתה ד'.  15 הקבוצה:

 לרוץ ולהתרוצץ.

 לבחירת המדריכ/ה. פעילות תוכן העוגן:

 מתנייד באמצעות כיסא גלגליםחניך מהקבוצה בכיתה ד'.  בנים 7 הקבוצה:

 זמן צופיות העוגן:

יש בקבוצה ריב מאוד גדול כאשר לכל אחד מהצדדים חניכה בנות בכיתה ד'.  10 הקבוצה:

 שמובילה.

 התייחסות לבחירות שיקרו שבוע הבא במדינה. העוגן:

 

  


