משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף השפות
הפיקוח על הוראת הצרפתית

המלצות להוראת הצרפתית למורה
חט''ב
מיקוד תכנית הלימודים בצל תקופת הקורונה
תשפ''א
דוריס עובדיה
מפמ'ר צרפתית

יחידות תוכן  /סוגות

שכבת ז'

שלישי 1

אני עצמי
אותיות
הצגה עצמית
תיאור פיזי
שיחה ראשונית
(מספרים עד )12
ימי השבוע
תרבות צרפת
מפת צרפת
ביטוי נימוס
דקדוק
כינוי גוף נושא
תארים בזכר +נקבה
מילות שאלה

שליש 2

המשפחה שלי
גיל (מספרים עד )16
אילן יוחסין
אזרחות
תרבות צרפת ()2
סמלי צרפת
דקדוק
מילות שאלה
הווהETRE ,
AVOIR
שייכות
כינוי גוף IL ELLE

שליש 3

בית ספר
ציוד
חפצים
צבעים
תרבות צרפת ()3
פריז
דקדוק
ה' הידיעה
פעלים קבוצה ראשונה

נושאים להורדה
בחומר

חיות מחמד

חלקי גוף

המלצות לדרכי מיקוד במיומנויות
תקשורתיות
הוראה
(במסגרת
כיתה
היברידית)

קישורים-
חומרי הוראה

מיומנויות
קוגניטיביות:
 oאוריינות שפתית
הבנה של קטע דבור
שיעורים פא''פ
(הבנת הנשמע),
והבעה בעל פה
עבודה בקבוצות  oחשיבה יצירתית
(חברותה)
(התמדה ותעוזה
בשיחות בעל פה)
 oיישום
כיתה הפוכה
אוריינות דיגיטלית:
שיעורים
אסינכרוניים
 oשימוש בטכנולוגיה
מוקלטים
 oשיתופיות

ראו פוטל
תיק תכניות לימודים
https://edu.gov.il/spe
cial/Curriculum/Junior
-High/seventhgrade/french/Pages/T
eachingmaterials.aspx

ספר לימוד

ça va bien N.1
שייכות ברבים
כינוי גוף ברבים
 ETREברבים
תיאור חפצים
תרבות צרפת
מפת צרפת
שפות
דקדוק:
גופים ברבים
(פעלים)nous,vous,il
s, elles

פיתוח מקצועי

https://issuu.com/addor
a/docs/cvb_livre-

הפקת פרויקטים

כיתה היברידית
(תכנון ופיתוח)

הערכה מקוונת

יחידות תוכן  /סוגות

שכבת ח'

שליש 1

הפעילויות שלי
חלוקת היום שלי
עיסוקים (פנאי)
תרבות צרפת ()1
מחוזות בצרפת ואירועים
()FESTIVALS
דקדוק
הווהETRE ,
כינוי גוף נושא ((sujet +tonique
פעלים קבוצה 3
Faire de
Jouer de

שליש 2

ארגון הזמן שלי
שעות
חודשים
מערכת שעות
העונות
המשך מספרים (עד )30
דקדוק
ה' הידיעה
מילות שאלה
מילות קישור
פועלprendre -

שליש 3

אוכל
שמות המזון
טעמים
דקדוק
ציווי
פעלים קבוצה ראשונה ושלישית
LIRE ECRIRE AVOIR

נושאים להורדה
בחומר

המלצות לדרכי
הוראה
(במסגרת כיתה
היברידית)

ספורט

גופים ברבים (פעלים)
nous,vous,ils, elles

תרבות צרפת ()2
ערי צרפת
מערכת בית ספרית
בצרפת מול ישראל

Le calendrier français

גופים ברבים (פעלים)
nous,vous,ils, elles

מיקוד במיומנויות
תקשורתיות

מיומנויות
קוגניטיביות:
שיעורים פא''פ

o

עבודה בקבוצות
(חברותה)
פרויקט משותף
))PBL

o

כיתה הפוכה

o

שיעורים
אסינכרוניים
מוקלטים

o

אוריינות שפתית
הבנה של קטע
דבור (הבנת
הנשמע) ,והבעה
בעל פה
חשיבה יצירתית
(התמדה ותעוזה
בשיחות בעל פה)
הבנה והערכה של
טקסט דבור או
כתוב
יישום

אוריינות דיגיטלית:
 oשימוש בטכנולוגיה
 oשיתופיות

קישורים—חומרי
הוראה

ראו פורטל
תיק תכניות לימודים
https://edu.gov.il/spe
cial/Curriculum/Junior
-High/Eighthgrade/french/Pages/Te
aching-materials.aspx

ספר לימוד

ça va bien N.1
https://issuu.com/addor
a/docs/cvb_livre-

פיתוח
מקצועי

הפקת
פרויקטים
כיתה
היברידית
(תכנון
ופיתוח)
הערכה
מקוונת

יחידות תוכן  /סוגות

שכבת ט'

שליש 1

הבית שלי
ריהוט
חדרים
מילות מיקום sur sous…-
דקדוק
ה' הידיעה
מילות שאלה

שליש 2

הסביבה שלי
העיר שלי (מוסדות)
התמצאות במרחב
תרבות צרפת ()1
אזורי צרפת +אישיויות
מפורסמות
דקדוק
הווה
פעלים קבוצה 3
aller Faire

שליש 3

הרגלי הבוקר
אוכל
שמות המזון
ארוחות -תפריט
מזג האוויר
חופשה
דקדוק
פעלים קבוצה ראשונה
ושלישית DORMIR - DEVOIR
עתיד קרוב

נושאים להורדה המלצות
לדרכי הוראה
בחומר
(במסגרת
כיתה
היברידית)

חפצים דקורטיביים
פעילויות בבית

שיעורים פא''פ

אמצעי תחבורה
הפועל venir de

עבר קרוב
עבר מורכב
תרבות צרפת ()3
*גופים ברבים
(פעלים)
nous,vous,ils,
elles

עבודה
בקבוצות
(חברותה)

מיקוד במיומנויות
תקשורתיות

קישורים -חומרי
הוראה

מיומנויות
קוגניטיביות:

ראו פורטל
תחק תכניות לימודים:

 oאוריינות שפתית הבנה https://edu.gov.il/
של קטע דבור (הבנת special/Curriculum
הנשמע) ,והבעה בעל /Junior-
High/ninthפה
grade/french/Page
יצירתית
חשיבה
o
s/Teaching(התמדה ותעוזה
materials.aspx

פרויקט משותף
))PBL

בשיחות בעל פה)
 oהבנה והערכה של
טקסט דבור או כתוב
 oיישום

כיתה הפוכה

אוריינות דיגיטלית:

שיעורים
אסינכרוניים
מוקלטים

 oשימוש בטכנולוגיה
 oשיתופיות
אוריינות ביו אישית:
 oמודעות חברתית
 oהתנהלות חברתית
(בשיעורי זום)

ספר לימוד

ça va bien N.1
https://issuu.com/add
ora/docs/cvb_livre-

פיתוח
מקצועי

הפקת
פרויקטים
כיתה
היברידית
(תכנון
ופיתוח)
הערכה
מקוונת

