
סל מיומנויות

סל מיומנויות נוספותסל מיומנויות מתמטיותסל מיומנויות שפתיותסל מיומנויות חקר

הגדרת שאלת חקר,
השערת חקר, תכנון מחקר,

תכנון סקר, תכנון מהלך
ניסוי, תכנון תצפית, ביצוע

סקר כמותי / סקר איכותני,
ביצוע תצפית, איסוף

נתונים, מיון נתונים, הצגת
נתונים מילולית, ויזואלית,

טקסטואלית, בגרף /
בטבלה / בדיאגרמה,

הסקת מסקנה, הערכת
תוצאות,  סיכום, תיעוד

קריאת מאמר, קריאת
מכתב, קריאת סיפור / שיר/

מחזה, כתיבת תשובה,
כתיבה תעודית, כתיבת

יוצרת, כתיבת מאמר,
כתיבת טיעון, כתיבת
מכתב, כתיבת חידה,
כתיבת חידון, כתיבת

דיאלוג, כתיבה בחרוזים,
תרגום מילים משפה זרה,
שימוש במילון, גימטריה,
כתב סתרים, כתב חידה

פעולות במספרים טבעיים,
פעולות בשברים, השוואת
גדלים, מדידה דו-מימדית

ותלת -מימדית, קנה מידה,
מדידה באחוזים, שרטוט

דיאגרמות, ניתוח והשוואת
נתונים, בדיקה והערכה
עצמית, ריבוי פתרונות,
מעבר בין יחידות זמן /

מידה / כסף / שטח / שטח
/ נפח, חישובי זמן, הכרות

עם לוח השנה

קריאת מפה, חיפוש מידע,
אינדקסים, שימושי מחשב,

חיפוש רשתי, שימוש
באפליקציות רלוונטיות,

יצירת מצגת, כתיבת
סטוריבורד, צילום סרטון,

עריכת סרטון, שרטוט מפה,
,שרטוט בקנה מידה

מוטוריקה עדינה,
אינטגרציה בין נושאים,

קשרי סיבה ותוצאה,
חשיבה ביקורתית, חשיבה
אסוציאטיבית, רעיונאות

ויזמות

:סל כלים חברתיים ורגשיים

ועידוד,התנסות בניהול צוות, התנסות בהצגה מול כיתה, פרגוןעבודה עצמאית, עבודה בזוג, עבודה בצוות, חלוקת תפקידים,
תחושת מסוגלות, הכרת חוזקות, תלמיד מלמד תלמיד,קבלת משוב, התגברות על מכשולים, תחושת עצמאות,מתן ביקורת,

עמידה על דעותיך, קבלת החלטות, נטילת אחריות, נטילתתקשורת מכבדת, קשב לזולת, אמפתיה, הצגת טיעון, משא ומתן,
קידוםוגם חיוביים), שיתוף ברגשות, ניהול משברים, ויתור,יוזמה, הצבת יעדים, ביקורת עצמית, ניהול רגשות (שליליים

תחושת הצלחה, נצחונות מהירים,יכולת התמדה, סקרנות,פשרות, התמדה, גיבוש זהות, מודעות עצמית, תחושת שייכות,
התלהבות.

רעיונות לכלים ועזרים פדגוגיים

קופסא, משחק חברתי, משחק קלפים, חפש את המטמון, חבילהחידון, תשבץ, חידון טלויזיה, משחק:סל עזרים פדגוגיים
טלויזיה,תוכניתבדיוני,סרטהסברתי,סרטוןתיעודי,סרטאנימציה,סירטון,TEDהרצאותטיוב,יוסרטונימצגת,עוברת,

קצר,מקבילית המוחות, לעוף על המיליון), מאמר, ספר, סיפורשעשועון טלויזיה (מקבילית המוחות, זה הסוד שלי, פיצוחים,
משחק תפקידים, בית משפט, סימולציה, אימפרוביזציה,חליפת מכתבים, סיפור בהמשכים, שיר, חמשיר, פזמון, הצגה,
ראיון,ממוחזרים, איסוף, מיון וקיטלוג, כתיבת מדריך, עיתון,תערוכה, קומיקס, תמונה, תצלום, ציור, פסל, יצירה בחומרים

לכיתה,פעילות קהילתית, טיול, מפגש עם קבוצת תלמידים מחוץמחקר, סקר, שאלון, טופס, עיתון, תשדיר רדיו, דיון כיתתי,
תשבץ/תשבץ-הגיון/תפזורת,יצירתחידון,כתיבתמדריך,כתיבתמפה,שרטוטמודל,בניתמוצר,פיתוח,PBLהורים,מפגש

המצאת ניסוי, תצפית, סיור, טיול, תיעוד.
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רעיונות לתוצרים

כרזה,גרף, דיאגרמה, מילון מונחים, חידון, תשבץ, משחק, מצגת,עבודת חקר, אינדקס, טבלה,יומן , מאמר,:סל רעיונות
סקרראיון טלויזיה, תוכנית טלויזיה, נאום, נאום לדמות רלוונטית,קומיקס, סירטון תיעודי, סרטון הסברתי, סירטון אנימציה,

תערוכה, הצגה, איור, פיסול, צילום, אופרטה (מילים חדשותוניתוח נתונים, דו"ח, סיפור, סיפור בהמשכים, שיר, אלבום,
עיתון, כתיבת מדריך, בנית טופס, הכנת תשבץ, כתיבת חידון,למנגינה מוכרת), מבחן, בוחן, כתיבת מבחן, המלצה, עריכת

פעילות התנדבותית/קהילתית, תכנון טיול או ארוע כיתתי,עיצוב מוצר, שרטוט, תרשים זרימה, פיתוח משחק, דיון כיתתי,
הדרכת שכבה צעירה, הצגה בפני ההורים.
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