בית ספר אלביאן אלסייד

מטרות לימודיות:
התלמיד יכיר מושגים חדשים.התלמיד ידע לענות על שאלות הבנה ברמות שונות .התלמיד ישתמש במיומנויות המחשב בכדי לענות בהתאם על השאלות.-התלמיד יכנס לאתרים בכדי להרחיב את הידע שלו סביב הנושא.

מטרות חינוכיות :
התלמיד ישמור על הציוד וישתמש בו בהתאם.התלמיד יקשיב לדברי והוראות המורה .התלמיד יתנהג כלפי שאר התלמידים כראוי.-התלמיד יגלה מוטיבציה לחשיבות הלמידה.

הערה :
אתר בית הספר

דולפין הציל נער מטביעה
דולפין הציל מטביעה נער בן  41שנפל מסירה בה שט עם אביו סמוך לחוף הים
בדרום איטליה ,כך דיווחה שלשום הטלוויזיה האיטלקית.
הוריו של הנער סיפרו כי בנם ,שאינו יודע לשחות ,כמעט טבע אך לפתע הופיע
לצידו דולפין והצילו.
הדולפין תמך בעזרת גופו בנער ,ובתנועות עדינות דחף אותו בחזרה לכיוון
הסירה" .הדולפין הציל את חייו של בני היחיד ,למרות שזה נראה בלתי אפשרי"
אמרה האם הנרגשת והוסיפה "הוא השתמש בחושים שלו כדי להציל חיי אדם".
הבנת הנקרא וכישורי שפה מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע
הערה  :לצורך פירושי מילים ומושגים :
נא להיכנס למילון עברי ערבי

ספר במלים שלך על מה מדובר בקטע שקראת:

שאלות:
 .1מי הציל את הנער מטביעה?(צבע את התשובה בצבע ירוק)
א .המציל
ב .ההורים שלו
ג .הדולפין
ד .כתבי הטלוויזיה האיטלקי

 .2מי דיווח על מעשה ההצלה?(צבע את התשובה בצבע כחול)
א .הורי הנער
ב .הטלוויזיה האיטלקית
ג .קול ישראל
ד .עובר אורח

 .3באיזו מדינה התרחש מעשה ההצלה?(צבע את התשובה בצבע אדום)

צרפת

איטליה

ספרד

 .4כיצד הציל הדולפין את הנער?(הדגש את התשובה בצבע צהוב)
א .הוא הזעיק את המציל
ב .הוא שידר הודעות מצוקה
ג .הוא לימד את הנער לשחות
ד .הוא דחף את הנער לכיוון הסירה

 .5האם סיפור מעשה ההצלה נראה לך הגיוני? נמק:

יוון

 .6ספר מה ידוע לך על דולפינים:

פרושי מלים
 .1מהו פרוש המלה "סמּוך" (במשפט" :שט עם אביו סמוך לחוף הים")?(הדגש את
התשובה בצהוב)
א .עומד קרוב
ב .בוטח ב...
ג .פנים אדומים
ד .תומך במישהו

 .2שבץ את המלה "סמּוך" במשפט:

סדר את המשפטים על פי רצף התרחשותם בסיפור:
הדולפין תמך בעזרת גופו בנער.

הנער נפל מסירה בה שט עם אביו.

הדולפין הופיע לצידו של הנער.

הורי הנער דיווחו לטלוויזיה על האירוע.

===========================================================

תרגם את הטקסט לערבית:

הערה  :לצורך מידע נוסף סביב חיי הדולפינים נא להיכנס ל:
 -1מידע כתוב
 -2סרטון

