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תיאור הקורס:

הסטודנטיות ילמדו על חשיבות משחק ,סוגי משחק ,ודרכי הוראה דרך המשחק.
הסטודנטיות מתנסות בהכנת שלושה משחקים דידקטיים עם דגש על מטרות לימודיות ומשחק חוויתי.
הסטודנטיות מעבירות את המשחק לתלמיד ולאחר מכן נותנות הערכה בכתב לפי דף הערכה.

להכיר את סוגי המשחק על מרכיביו ולהבין את משמעותם.
לפתח מודעות לחשיבות טיפוח המשחק בתכנית הלימודים הקדם בית ספרית.
להחליף תאוריות שונות בחשיבות המשחק.
להבין את תרומת המשחק להתפתחות הילד – בתחום קוגניטיבי ,פיזי ,רגשי וחברתי.

התוכן הניתן מידי שבוע ,מטלות וחומרי קריאה:
מס'

נושא ,מטלות וחומר קריאה

1

סוגי המשחק; משחק סנסומוטורי ,משחק פונקציונאלי ,משחק סוציו דרמטי ,קונסטרוקטיבי ,משחק חברתי.

2

המשחק כמפתח כישורים קוגניטיביים לשוניים ואוריינות.

3

התערבות המבוגרים במשחק "כאילו" ,שיקולים תיאורטיים ודעת המחקר.

4

המשחק הדידקטי ועקרונותיו.

5

מקומו של המשחק בתוכנית הלימודים הקדם בית ספרית ועמדות הגננת.
נוכחות.
כתיבת תרגילים.
הכנת מטרות המשחק ,דפי הוראות והוראות המשחק.
הצגת העבודה בסיכום מאמר ומשחקים ,והרצאה על כך בפני עמיתים.
קריאת מאמר בנושא משחק ,כתיבת עבודה עם שאלות ותשובות לשיתוף קבוצת הכיתה.
הכנת  3משחקים דידקטיים בתחום אחד שכוללים פיתוח שפה כמטרה משנית.
הערכת המשחק במשחק בגן.

חובות הסטודנט
בקורס:

אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב

אחוז ציון מינימלי למרכיב

השתתפות פעילה

10%

תרגילים

20%

עבודה

70%
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