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 קרונות פדגוגיים בכתיבת התוכניתע

 

 על פי מספר עקרונות פדגוגים:התוכנית בנויה 

 -שילוב בין מספר מרכיבים תוך  מטרות משרד החינוךמענה ל .1

 , אני והסביבהוהיצירה : אני וגופי, אני ועולם הדמיוןתכנית רב תחומית המחולקת לשבועות נושאיים .א

 ירושלים -משרד החינוך  -קשר לנושא מרכז .ב

 מיומנויות חברתיות –ערכי -מרכיב חברתי .ג

 מיומנויות קריאה וכתיבהתחומי דעת חדשים,  –מרכיב לימודי העשרתי  .ד

 פעילויות בעלות אופי הפעלתי, פעילות פנאי ומשחק, פעילויות שיא –חוויתי -מרכיב הפגתי .ה

 

תכנית הפעילות היומית מגוונת ומכילה  - התאמה לסוגי לומדים שונים ולצרכים שונים של תלמידים .2

, שיח/ דיון, פעילות משחקית/ פעילויות מסוגים שונים:  הפעלה לימודית )שיר, סרטון, סיפור, תמונה(

, ניסויים מדעיים, חידות חשיבה והגיון, ה/אומנות, פעילות מוסיקלית/ריקודספורטיבית, פעילות יציר

 הפעילות מתבצעת הן בכיתה והן בחצר. חשיבה מתמטית.

 

הפעילות מתבצעת כלמידה אישית, זוגית בקבוצות קטנות, בפורום  – גיוון חברתי בקבוצות הפעילות .3

 יתתי או בית ספרי.כ

 

ומתן הזדמנויות מגוונות לביטוי עצמי וחיזוק מיומנויות העצמת תלמידים בתחומי העניין שלהם מתן דגש ל .4

 , בתחומים שונים ועל פי בחירתם.התלמידים פעילים, יוזמים, ממציאים ויוצריםשל הבעה עצמית. 

 

רת בין אישית, הקשבה, עבודת צוות, : יכולת ניהול שיח, תקשופיתוח והעצמת מיומנויות בין אישיות .5

 אמפתיה ושיתוף פעולה.

 

 חוזקות ואתגרים.ערכים, : פיתוח מודעות אישית לרגשות ומחשבות, פיתוח מיומנויות תוך אישיות .6
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 דגשים לצוותי חינוך לביצוע התוכנית

 

תכנית הפעילות בחוברת זו  היא מלאה, מפורטת ובנויה, ומכילה את כל העזרים הנדרשים. עם זאת,  .1

 . אחריות אישיתהיא דורשת מידה גבוהה של 

את עזרי  להכין מראשלכיתתך, המתאימים  להחליט על החלקיםקודם,  לקרא את הפעילותיש 

הנדרש. לא ניתן להעביר את הפעילות בקריאה מרפרפת בבוקר הפעילות  ולהזמין את הציודההוראה 

 או ערב לפני. הכינו את עצמכן כמה ימים מראש ותאמו עם רכזת הפעילות.

 

התוכנית כוללת פעילויות מגוונות: פעילויות לימודיות, משחקים בכיתה ובחצר, ניסויים מדעיים, קריאת  .2

הכיני ם, יצירה וקסמים. כל הפעילויות מוסברות ומפורשות. סיפורים, השמעת מוסיקה, הקרנת סרטוני

. את הניסויים והקסמים וכן יצירות מורכבות מומלץ את עצמך מראש, למדי את המשחקים והפעילויות

 לנסות קודם להעברת הפעילות.

 

. תיאל תוותרו על המרכיב החוויייתכן וחלק מהפעילויות יראו לא מוכרות, מורכבות או קשות לביצוע.  .3

זכרו כי התלמידים נמצאים בקייטנה ומצפים להתנסויות חדשות, מעניינות, מאתגרות ואחרות משנת 

 .היעזרי ברכזת הפעילות להנחיהבמידת הצורך,  .הלימודים

 

, אין גמישות עם הזמניםמרבית הפעילויות אורכות יותר מהמוצע בתוכנית. היו  – זמני הפעילויות .4

נהלו את זמן ת המוצעים )אין צלצולים(. הרגישו את הכיתה והפעילות והכרח להיצמד לזמני הפעילויו

 הפעילות.

 

ניתן לשנות את סדר התכנים והימים בתוכנית. כדאי לשמור על מבנה 'שבוע  – מודולריות התוכנית .5

 וימי השיא. בהתאם לרצונכן ולתוכנית החוגים התאימו את סדר התכנים והפעילויותנושאי'. 

 

ולהפיכתם  גוון פעילויות והזדמנויות לעידוד אחריות אישית אצל התלמידיםמהתוכנית מכילה  .6

לפעילים: יוזמים, ממציאים, מפיקים ויוצרים. יחידות אלה אינן זמן חופשי. תפקידכן כמורות הוא 

. במידת האפשר, צוותו שתי מורות יחד או להנחות את התלמידים, לעזור להם ברעיונות ובביצוע

 אלה. כוח עזר לפעילויות

 

. התוכנית מציעה הקשר לתוכן של הפעילותכדאי ומומלץ, אבל ב – סרטונים, שירים וסרטיםהקרנת  .7

 שמות וקישורים לסרטונים ושמות של סרטים מתאימים.  

 שימו לב לא להקרין יותר מסרט ארוך אחד בשבוע. 
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אסוף לקראת להתחיל לחלק מהפעילויות דורשות ציוד ממוחזר. מומלץ  – איסוף ציוד מחזור .8

 ולבקש מהתלמידים בבית הספר לאסוף. )בקבוקים, קופסאות, קרטוני חלב( הפעילות

 

טרם סיום שנת הלימודים או השיגו  השאילו את הספרים מספריית בית הספר –ספרי קריאה בתוכנית  .9

 את הספרים באופן עצמאי.

 

עשרה ולמידה, ערכים הפגתית, בעלת מרכיבים של ה-כפעילות חווייתיותהפעילות כולה בנויה  .10

נהלו את . זכרו כי מחד מדובר בחופש גדול, ומאידך מדובר במסגרת בית הספר. ופיתוח מיומנויות

.  הגישה שלכן לגבי הפעילות ואנרגיות חיוביות , קלילותהפעילות במקצועיות ואחריות, לצד שמחה

 והאופן בו תתנהגו, ישפיעו על התלמידים ועל הפעילות כולה.
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 רעיונות כלליים להפעלה בכל בתי הספר

 

לות ספורט, ילד שרוצה להציג הפע, שירים וריקודים - פתיחה מרוכזת בכל בוקר בחצר בית הספר .1

 , המלצה, הכנה לקראת הפעילות היומית.משהו

 

 .שיחה מסכמת, פיזור  - סיכום יום בכיתות .2

 

, הערכה תעבור בין הכיתות צותסא המתאימים למשחק במספר קבומשחקי קופ - ערכת משחקי קופסא .3

צריכים הפסקה לטובת ילדים שותאפשר לתלמידים זמן משחק חופשי וכן תעמוד במהלך ימי הקייטנה 

 .פעילות השוטפתמה

 

רושם את שמו על ו לספרית הקייטנהלהשאיל כל ילד מביא לקייטנה ספר שהוא רוצה  – פינת ספר .4

דר הרכזת בה הילדים יכולים לשבת ולקרא בהפסקות הספר. מכינים פינה רגועה במסדרון או צמוד לח

ילדים שקשה להם עם הפעילות, או ילדים שבוחרים בכך. בתום הקייטנה ההורים יכולים לבחור אם לקבל 

 את הספר בחזרה או להשאיר אותו לבית הספר. 

 

שהם עשו פינה שבה התלמידים יכולים להמליץ על פעילות, סרט, ספר  –לימי הקיץ  פינת ההמלצות .5

 ניתן להכין כפינה או חושבים שכדאי לעשות. מנחים את התלמידים להכין פלקט עם ההמלצה שלהם.

 . כולה לקייטנה פתמשותפינה או  תכיתתי
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 ב-כיתות א - סילבוס הקייטנה

 

 גוף האדם -אני וגופי  – 1שבוע 

  

  2/7ראשון   3/7שני   4/7שלישי  5/7רביעי  6/7חמישי 

 חושים  לב  ראש  ורגלייםידיים 
פתיחת 

 הקייטנה
 נושא יומי

 8:00-8:20 בית ספרי –מפגש בוקר 

 

פתיחה לנושא 

 הגפיים 

 ידיים רגליים

 

 הראש ותכונותיו

ראש  –ביטויים 

 בשפה העברית

פתיחה לנושא 

הלב הלב, 

 ומחזור הדם

פתיחה לנושא 

 החושים

חוש הריח 

 והטעם 

הפנינג 

פתיחה  

פעילות 

בתחנות 

 ספרי( )בית

8:30-10:00 

 1יחידה 

 10:00-10:30 הפסקה וארוחת בוקר

 מטביעים חותם
חשיבה יצירתית 

 וחשיבה חיובית

קצב לב וקצב 

 גוף
 חוש הראייה

היכרות 

ופתיחת 

  הקיץ 

10:30-11:45 

 2יחידה 

 11:45-12:00 הפסקה

ידיים ורגליים 

 בשפה העברית
 רגשות חשיבה מתמטית

חוש המישוש 

וחוש 

 השמיעה

בחירת שם 

 והמנון

 הקייטנה

12:00-12:50 

  3יחידה 

 סיכום יום ופיזור תלמידים

 

12:50-13:00 
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 סיפורים ומשחקים –אני ועולם הדמיון והיצירה  – 2שבוע 

 

 

 

  

  

  9/7ראשון   10/7שני   11/7שלישי  12/7רביעי  13/7חמישי 

 משחקים ודמיון פיתוח משחקים
סיפור כובע 

  קסמים

תעלומה 

ומשחקי 

  בילוש

מבקרים 

 בירושלים
 נושא יומי

 8:00-8:20 בית ספרי –מפגש בוקר 

 

משחקי קבוצה 

 ושיתוף פעולה

 

משחקי דמיון 

 ודרמה

לאה גולדברג 

 כובע קסמים

תעלומת גם 

החיות 

-התנכ"י 

הופכים 

  לבלשים

ירושלים עיר 

הבירה של 

  ישראל

8:30-10:00 

 1יחידה 

 10:00-10:30 הפסקה וארוחת בוקר

 –ילדים יוצרים 

 פיתוח משחקים

משחקי חצר של 

 פעם
 עושים קסמים

חידות 

 וגילויים

ירושלים 

פנים רבות 

   לה

10:30-11:45 

 2יחידה 

 11:45-12:00 הפסקה

 –ילדים יוצרים 

 פיתוח משחקים

משחקי בנייה 

 והרכבה
 החלומות שלי

התעלומה 

 נפתרת 

ירושלים 

בשפה 

 העברית

12:00-12:50 

  3יחידה 

 סיכום יום ופיזור תלמידים

 

12:50-13:00 
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   שבוע טבע –והסביבה אני  – 3 שבוע 

 

  16/7ראשון   17/7שני   18/7שלישי  19/7רביעי  20/7חמישי 

 עצים וצמחים סיום הקייטנה
חיות הים 

  ועולם המים

חיות 

  האוויר

חיות האדמה 

גן החיות  –

 התנ"כי

 נושא יומי

 8:00-8:20 בית ספרי –מפגש בוקר 

 

תוצרים ושימוש 

 במשחקים

 

עצים וצמחים 

 בארץ ישראל

 –עולם המים 

 מקורות וחיות

ציפורים 

ותכונותיהן 

  )ג'יקסו(

  משפחות חיות
8:30-10:00 

 1יחידה 

 10:00-10:30 הפסקה וארוחת בוקר

 סיכום ופרידה
האורן הבודד 

 מהרי ירושלים

 -עולם המים 

 משחקים

מקהלה 

 עליזה
   גן חיות

10:30-11:45 

 2יחידה 

 11:45-12:00 הפסקה

מסיבת פרידה 

 )בית ספרי(
 יוצרים מהטבע

 -כוכב הים 

 נתינה

מטאפורות 

 של ציפורים 
 סיפור חיות

12:00-12:50 

  3יחידה 

 סיכום יום ופיזור תלמידים

 

12:50-13:00 
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 שבוע ראשון

2-6/7 
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 פתיחת הקייטנהיום  – 2/7 –יום ראשון 

 

  

נושא  פעילות  זמן עזרים

 השיעור

 שעות פעילות

 8:00-8:20 קליטת תלמידים

אביזרי ספורט, כדורים, 

טבעות, חבל, איפור 

פנים, לוח צילומים, 

משחק זכרון תלת ממדי 

)כרטיסיות/קערות(, 

 מקלות, מוסיקה

הפנינג  פעילות בתחנות דק' 90

פתיחת 

 הקיץ

8:30-10:00 

 10:00-1:30 בוקר הפסקה וארוחת

 

 שיר

קרטוני ביצוע, דפים 

עיתונים, בריסטולים, 

צבעים, ניירות 

צבעוניים, דבק, 

 מספקים

 דק' 25

 דק' 25

 דק' 25

 משחקי היכרות וחימום

קיץ )חקר, דף עבודה  –פעילות לימודית 

 או שיר(

 ציפיות 

היכרות 

ופתיחת 

 הקיץ

10:30-11:45 

 11:45-12:00 הפסקה

 דק' 15 

 דק' 30

 בחירת שם

 לימוד -המנון הקייטנה 

בחירת 

שם ושיר 

 הקייטנה

12:00-12:45 

 12:45-13:00 סיכום יום
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 הפנינג פתיחת הקיץ   – 1יחידה 

 מטרות: 

 קבלת התלמידים לפעילות הקייטנה וחלוקה לכיתות  .1

 הגברת מוטיבציה להשתתפות בפעילות הקיץ  –פתיחה מעניינת ומהנה לתלמידים  .2

 מהלך הפעילות: 

החליטו מראש בצוות המורים, יחד עם הרכזת הבית ספרית על אופן ניהול הפנינג הפתיחה. קבלו את 

התלמידים בחצר בית הספר על פי הרשימות וצוותו בין התלמידים למורה המתאימה. הכינו תפאורה 

הלימוד הרגילים. מתאימה וחגיגית, קשטו את החצר ואת הכניסה לבית הספר כך שיראה שונה מימי 

הכינו מספר תחנות פעילות בחצר בית הספר, או פעילות אחת מרכזית. במקביל חלקו לתלמידים את 

 חולצות הקייטנה. 

 : רעיונות לתחנות פעילות

קונוסים במרחק שווה אחד מהשני. על התלמידים  4-3מניחים על הרצפה  -'כדרור סביב קונוסים' 

מבלי שהפילו את הקונוסים )חלופה:  –חזרה, בזמן המהיר ביותר לכדרר כדורסל מסביב לקונוסים וב

 כדרור כדור קטן על מטקה תוך הקפת הקונוסים( 

הציבו עמדת איפור )שני כיסאות, שולחן, מראה קטנה, איפור פנים, נצנצים(  - 'איפור פנים וגוף' 

 ואחראי/ת עמדה. ניתן להציב בתחנה מורה או תלמידה בעלת כישרון ציור. 

 בחרו תלמיד/תלמידה שירקידו את שאר החברים, על פי שירים משתנים  -'ריקודים' 

שולחנות מחוברים( מפת  2-3פזרו על שולחן ארוך )או  -'הכנת כרטיס ברכה לחבר/ה מהקייטנה' 

בד ועליה: בריסטול שמיניות צבעוני, ניירות מסוגים שונים )עיתונים, קרפ, סול...(, מספריים, -אל

טושים, נצנצים ומעטפות. כל תלמיד יכול להכין כרטיס ברכה לחברו לקראת החופש דבק, צבעים, 

 דוגמאות להשראה. יש לארגן סביב השולחן כיסאות ופח אשפה.  4-5הגדול. ניתן להכין מראש 

. הציבו חבל בצורה אופקית, על התלמידים לעבור אותו בכיפוף אחורנית.  ריקוד חברתי -' לימבו' 

אם הרקדן נופל או נוגע במקל הוא נפסל. כאשר יש בריקוד מספר משתתפים, מורידים את המקל 

 למטה בהדרגה עד שנשאר רקדן אחרון, שמוכרז כמנצח. 

תתפים צריכים לתפוס את העמידו קבוצה במעגל, זרקו פנימה כדור טניס. המש -'כדורים רצים' 

 הכדור ומיד לזרוק אותו למישהו אחר. המטרה היא שהכדור לא ייפול. כעבור דקה הוסיפו כדור שני 
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ולאחר מכן כדור שלישי ורביעי. תלמידים יכולים להצטרף ולצאת בכל רגע נתון. אפשר להחליט 

 נפסל.  –שמי שלא תופס את הכדור שנזרק לעברו 

כל זוג מכיל אות בדפוס ואות בכתב.  –זוגות של אותיות  22הכינו  -'מדימשחק זיכרון תלת מ' 

הניחו על משטח גדול קערות חד פעמיות הפוכות, כך שמתחת לכל אחת מהן מונח פריט אחד. כל 

ילד בתורו חושף שתי אותיות מתחת לקעריות ההפוכות, על מנת למצוא זוגות. אם התלמיד חושף 

הוא  –את הקעריות הפוכות והתור עובר. אם נחשף זוג פריטים זהה הוא מחזיר  –פריטים שונים 

לוקח אותם וממשיך לנסות לחשוף זוגות נוספים. המנצח הוא הילד שחשף את מספר הזוגות הגדול 

 ביותר. 

הציבו כיסא הפוך והניחו חבל לסימון המקום שממנו ייזרקו הטבעות )במרחק  -'השחלת טבעות' 

לד בתורו מקבל ארבע טבעות ומנסה להשחיל אותן לאחת מרגלי הכיסא. סביר לשיקול דעתך(. כל י

סמנו ניקוד לכל אחת מרגלי הכיסא: שתי הרגליים הקרובות למקום הזריקה יקבלו ניקוד נמוך יותר 

משתי הרגליים הרחוקות. המנצח יהיה התלמיד שקיבל בסוף המשחק את מספר הנקודות הגבוה 

 יותר. 

ש מקלות במרחק שווה זה מזה. התלמידים צריכים לקפוץ בין המקלות סדרו שלו -'שלוש מקלות' 

בלי לגעת במקלות. התלמיד האחרון שקופץ מרחיק את המקלות על פי המקום בו דרך. תלמיד שנגע 

 באחד המקלות, נפסל. 

סדרו את התלמידים בשני טורים וסמנו קו התחלה וקו סיום. הנחו את התלמידים  – 'מרוץ שליחים' 

סדר זה אחר זה, אחד יוצא כשהקודם חוזר. הקבוצה שמסיימת ראשונה, מנצחת. אפשר לצאת ב

לאתגר את התלמידים ולהניח ספר על ראשם, החזקת פה של כף עם בלון מים קטן או כדור, קפיצה 

 על רגל אחת וחזרה בריצה לאחור וכן הלאה.

להכנסת הפנים של התלמידים.  הכינו לוח ובו ציור של דמויות, צרו שני מקומות – 'לוח צילומים' 

 הציבו מורה בתחנה שתצלם את התלמידים.

 מומלץ ללוות את הפעילות במוזיקה קצבית ושמחה, שירי קיץ ושיר הקייטנה. 

 בסיום הפעילות, רכזו את התלמידים בכיתות בהן יהיו במהלך הקייטנה. 
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 משחקי היכרות ותיאום ציפיות  – 2יחידה 

 מטרות: 

  יחזקו את ההיכרות בינן לבין עצמם ולבין המורההתלמידים  .1

ציפיות לקראת פעילות בית ויערכו תיאום חו מודעות עצמית ומיומנות חשיבה התלמידים יפת .2

 ספר בקיץ 

 מהלך הפעילות: 

 דקות( 20)משחקי היכרות וחימום 

הציגי את עצמך בפני התלמידים, ספרי בכמה מילים על הפעילות לאורך הקיץ ועל הפעילות היום. 

הסבירי לתלמידים את סדר היום. שתפי את התלמידים ברגשותייך לגבי הפעילות )שמחה, התרגשות, 

 ציפייה וכו'(. הפעילי את התלמידים במספר משחקי היכרות וחימום. 

ילה של הפעילות והיכרות עם שמות התלמידים )למורה שאינה מורת מטרת המשחקים היא התחלה קל

 הכיתה(. גם לתלמידים שמכירים המשחקים מהווים ריענון, יציאה מהשגרה וחיבור לחברים הכיתה. 

הקבוצה עומדת במעגל, כל תלמיד צריך לומר את שמו תוך כדי תנועה מסוימת  -'שם ותנועה' 

)יחד( גם בשם וגם בתנועה. אפשר להחליף את התנועה  כאשר כל הקבוצה צריכה לחזור אחריו

 בחיקוי של חיה 

הקבוצה מסתדרת במעגל, כשתלמיד אחד עומד במרכז ומחזיק דף נייר. התלמיד  - 'שמות מהירים' 

קורא בשמו של תלמיד אחר ועוזב את הנייר. התלמיד שקראו לו צריך לתפוס את הנייר לפני שהוא 

ממשיכים עם לפים וממשיכים, אם לא קורעים את הנייר באמצע ונגע בקרקע. אם הוא תפס מתח

 .חתיכת נייר קטנה יותר

המורה יבקש מהתלמידים להסתובב בחדר ולמצוא חברים בקבוצה העונים  -'מחפשים שותף' 

לתיאורים הנדרשים: אוהב את הזמר/ת האהוב/ה עלי, צבע עינינו זהה, אוהב את תכנית הטלוויזיה 

מספר אחים כשלי, שמאלי/ימני בידיו, קרוב אלי ביותר בגיל, יש לו בעל חיים  האהובה עלי, יש לו

בבית, התחביב שלו הוא כמו התחביב שלי וכדומה. המורה יכריז כל פעם על משימה אחרת. על 

מי היה  –התלמידים למצוא שותפים, לרשום את שמותיהם ולהמשיך הלאה. בסוף המשחק מסכמים 

 השותף שלי במה? 
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כל תלמיד אומר את שמו ומוסיף משהו שאהוב עליו, תכונה שלו או דבר אחר  -'ומאפייןשם ' 

בוגר. השני מציג  -נחמדה, בן  –המאפיין אותו והמתחיל באות הראשונה של שמו. לדוגמא: נועה 

 את עצמו וחוזר על הראשון. השלישי מציג את עצמו וחוזר על קודמיו וכן הלאה

לים של כסאות הפונים אחד אל השני. בכל פעם, לפי הוראתך, על מסדרים שני מעג – 'קרוסלה' 

המעגל החיצוני לזוז כיסא אחד ימינה. בכל תזוזה )או בכל שתיים( נחליף נושא שיחה: חלומות, 

פחדים, החבר הכי טוב שלי, המשפחה שלי, התחביבים שלי, החדר שלי, חיית המחמד שלי/שהייתי 

ניתן לחלק לשתי קבוצות )שתי  –.. אם הקבוצה גדולה מדי רוצה שתהיה לי, האוכל האהוב עלי.

 קרוסלות(  

מחלקים את הקבוצה לשתי קבוצות ונותנים משימות תחרותיות: להסתדר לפי  - 'שורות מסודרות' 

ב' של השמות, להסתדר לפי -גובה, להסתדר לפי צבע חולצות מבהיר לכהה, להסתדר לפי סדר א'

 צה נקודה. הקבוצה המנצחת היא זו שצוברת את מרב הנקודות. מספר אחים. כל סבב מעניק לקבו

שאלי את התלמידים שאלות. על התלמידים לענות לפי סבב. השאלות )למשל(: אם  - 'אם הייתי' 

הייתי כלב, איזה כלב הייתי רוצה להיות? אם הייתי מאכל, איזה מאכל הייתי רוצה להיות?  אם 

? אם הייתי מתקן בגן שעשועים, איזה מתקן הייתי רוצה הייתי עץ, איזה עץ הייתי רוצה להיות

 להיות? אם הייתי שיר, איזה שיר הייתי רוצה להיות? 

במרכז החדר סל עם חפצים. כל תלמיד צריך לבחור חפץ, ולהגיד למה הוא  הניחי - 'סל חפצים' 

יר, מסגרת בחר בו ואיך הוא מתקשר אליו. חפצים לדוגמא: מחברת, צרור מפתחות, גרב, מפית ני

מדי לילדים  תמופשט. אם לדעתך פעילות זו ה וכל העולה על רוחך ובהישג ידךתמונה, קש לשתיי

הקטנים, אפשר לעשות משחק עם החפצים שכל אחד בוחר חפץ, שם מאחורי הגב והחברים צריכים 

שאלות". אפשר גם לעשות את זה חפצים  21לנחש מה יש לו מאחור, באמצעות שאלות, כמו "

ורים לקיץ או לקייטנה: כובע, משקפים, תיק, מימיה, חולצה, קלמר, תמונה של ארטיק, תמונה שקש

 .להיות לנו בקייטנהודרך החפצים לדבר על מה הולך  –של כיתה, כדור וכו' 

המטרה: להצליח לומר את שמות החברים בלי להתבלבל. הושיבי את התלמידים  - 'ביל או בול' 

אחר ואמרי לו ביל או בול. אם אמרת ביל על החניך לומר את שם החבר  במעגל. פני כל פעם לתלמיד

 שמשמאלו ובמידה ואמרת לו בול על החניך לומר את שם החבר היושב מימינו.  

 : דקות( 25) פעילות לימודית בנושא הקיץ

 לימוד משיר –אפשרות א 

  הקריני לתלמידים את אחד השירים הבאים:

 :השמינייהכוכבי  –עוד קיץ אחד 

https://www.youtube.com/watch?v=yFOHKc6evAo 

https://www.youtube.com/watch?v=yFOHKc6evAo
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 :נעמי שמר –אחינו הקטן 

https://www.youtube.com/watch?v=wDlU2sNWdqU 

 :נעמי שמר –החופש הגדול 

https://www.youtube.com/watch?v=e9lQpiSO6XM 

 מתוך פרפר נחמד –סיפור על הקיץ 

 https://www.youtube.com/watch?v=jUoFCF7eWxo  

 ביצוע רינת ויויו:קיץ, 

G5dOg-https://www.youtube.com/watch?v=ZXhNx  

  רינת גבאי ויובל המבולבל: –מסיבת קיץ 

xk29rhiUhttps://www.youtube.com/watch?v=KRQ    

 

 לפני ההקראה/ההקרנה, הנחי את התלמידים להקשיב ולחשוב תוך כדי שמיעה: 

  ?מה הקטע מספר לנו על הקיץ 

  ?מה אנחנו יכולים ללמוד מהקטע על מאפייני הקיץ ועל דברים שעושים בקיץ 

 אחרי הקטע, נהלי עם התלמידים שיחה:

  ?אילו דברים שעושים בקיץ מוזכרים בשיר 

  אילו רגשות ותחושות מצוינים בשיר? אילו רגשות מעורר בכם הקיץ? האם כולם אוהבים את

 הקיץ? 

  ?מה אתם אוהבים לעשות בקיץ שלא עושים בעונות אחרות 

  ?)אילו חוויות אתם זוכרים מהקיץ )עם חברים/משפחה 

  ?האם אני יכול לעשות הכל בחופש הגדול? האם יש לי מגבלות 

  ?)האם יש לנו מחויבויות בקיץ? )בבית, בלימודים, כלפי עצמנו, כלפי חברים 

 עבודת חקר בחצר –אפשרות ב 

  פעילות חקר -מאפייני הקיץ 

 חלקי את הקבוצה לזוגות, והנחי אותם לפעילות חקר בחצר בית הספר, בעזרת כרטיסיית החקר הבאה: 

 (2 שקופית -)מצורפת בנספח עזרי הוראה

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wDlU2sNWdqU
https://www.youtube.com/watch?v=e9lQpiSO6XM
https://www.youtube.com/watch?v=jUoFCF7eWxo
https://www.youtube.com/watch?v=ZXhNx-G5dOg
https://www.youtube.com/watch?v=KRQxk29rhiU
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כנסי את התלמידים בחזרה בכיתה, הושיבי אותם בקבוצות. עברו על התשובות של הכרטיסיות יחד. עמדי עם 

 חום הנגרם כתוצאה מהשמש. הסבירי לתלמידים: –התלמידים על המאפיין המרכזי של הקיץ 

ץ ורמת בעקבות שינויים בלחצי אוויר, רוחות ומשקעים, עולות הטמפרטורות בצורה משמעותית בחודשי הקי

הקרינה של השמש היא גבוהה. כמעט כל שעות היום מגיע הקרינה הישירה של השמש לקרקע וזה מה שהופך 

 את השהות בשמש ללא בריאה ומסוכנת.

באזור הים תיכוני, מזג האוויר הוא יבש וללא משקעים, יש אזורים שבקיץ דווקא יורדים בהם גשמים, )למשל 

 אזורים טרופיים(.

 

 פייני קיץ, סיכונים ואמצעי בטיחות מא -אפשרות ג

  סיכונים בקיץ'. הנחי את התלמידים להתאים בין הסכנות לפתרון.' העבודה ףת דחלקי לתלמידים א

 (3 שקופית –בנספח עזרי הוראה  דף עבודה)

בטיחות. עמדי עם ומהם הפתרונות או אמצעי הבקיץ,  מהן הסכנות , שאלי את התלמידים משימהבתום ה

 על הסיכונים ואמצעי הבטיחות. התלמידים

  קרם הגנה –פגיעה מהשמש בעור 

  משקפי שמש –פגיעה מהשמש בעיניים 

  כובע –פגיעה מהשמש בראש 

  בקבוק מים –התייבשות 

  קסדה –פגיעה ברכיבת על אופניים 

  מעבר חציה –סכנה בחציית כביש 

  משחק איטי וזהיר –החלקה בבריכה 

 ...אחר 
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 : דקות( 25) ומהפעילות הבית ספריתציפיות מהקיץ 

מקמי במרכז הכיתה ערימת עיתונים, חוברות שונות ומגזינים. חלקי לכל תלמיד ריבוע של קרטון ביצוע 

 ומספריים. פזרי בשולחנות כוסות דבק.

 :להכין לוח ציפיות שלו מהקיץהנחי את התלמידים 

את הקרטונים בא לו לעשות וכדומה. מה הוא רוצה להספיק, מה הציפיות שלו מהקייטנה, מה הכי 

  האישיים תלי סביב היצירות הקבוצתיות שהכינו התלמידים קודם. 

 

פעילות בית הספר של החופש הגדול: מה הנושאים של סיימי את היחידה במספר דקות הסבר על 

 הפעילות, איך נראה סדר יום, מתי יש הפסקות, אוכל ועוד. 
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 לימוד שיר וריקוד: המנון הקייטנה  – 3יחידה 

 מטרות:

 יצירת זהות קבוצתית לכיתה  .1

 חיזוק תחושת השייכות של התלמיד לכיתה ולפעילות הקיץ .2

 

 מהלך פעילות:

 

 דקות( 15בחירת שם לכיתה )

 הנחי את התלמידים לבחירת שם לכיתה. התלמידים יציעו שמות והשם יבחר בהצבעה דמוקרטית.

 להכין יחד עם התלמידים שלט לדלת הכיתה ועליו שם הקבוצה.ניתן 

 

 דקות( 30שיר הקייטנה )

 .לקייטנות הקיץ של בית עמנואל נכתב שיר ייחודי

ניתן להנחות את התלמידים להמציא תנועות  השמיעי לתלמידים את השיר מספר פעמים ושירו אותו יחד.

 לשיר.
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 חושים – 3/7יום שני  

 

 

נושא  פעילות  זמן עזרים

 השיעור

 שעות פעילות

 8:00-8:20 קליטת תלמידים

 

 קטורת

ריבועי בד, חוט 

שמשון, גומיות, סבון 

מפורר/צמחי 

 תבלי/תיונים

 דברי מאכל שונים

 דק' 30

 דק' 15

 דק' 20

 

 

 דק' 20

 דק' 15

 פתיחה לנושא החושים

 סיפור והסבר –חוש הריח 

 הכנת שקית ריח –חוש הריח 

 

 

 משחקים ולמידה –חוש הטעם 

 דומינו חושים אנושים

חוש הריח 

 והטעם

8:30-10:00 

 10:00-1:30 ארוחת בוקר –הפסקה 

 תמונות

פרה עיוורת, דף חקר, 

 זכוכית מגדלת

בריסטולים צבעוניים, 

מספריים, מדבקות, 

 חוט

 דק' 20

 דק' 30

 

 דק' 30

 איך זה עובד? -חוש הראייה

 תרגילים ומשחקי ראייה

 

 מובייל ספירלה –יצירה 

חוש 

 הראייה

10:30-11:45 

 11:45-12:00 הפסקה

 דק' 25 

 דק' 20

 דק' 15

 ממששים ומנחשים –חוש המישוש 

 משחקים -חוש השמיעה

 (13:00סיכום יום חושים )להמשיך עד 

חוש 

המישוש 

וחוש 

 השמיעה

12:00-12:45 

 12:45-13:00 סיכום יום חושים
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 חוש הריח והטעם - 1יחידה 

 מטרות: 

 התלמידים יזהו ויכירו את החושים השונים .1

 התלמידים יבינו את תפקיד החושים ואת חשיבותם .2

ו את סוגי המידע שאנו קולטים באמצעות חושים רחוש הטעם והריח ויכייבחינו בהתלמידים  .3

 אלו

 : מהלך הפעילות

 דקות( 30) פתיחה לנושא החושים

 הנחי את התלמידים לביצוע התרגילים הבאים:

לבצע משימות  בקשי מהםאת עיניהם ו לעצום תלמידיםנחי את הה – (1) היכרות עם חוש הראייה 

מה בילקוט, ציור וכדומה. בתום -שונות בעיניים עצומות: הליכה ממקום למקום בחדר, חיפוש דבר

: איך הרגשתם בביצוע המשימה ללא חוש הראייה? איזו תוצאה שאלי את התלמידיםההתנסות 

  ?אילו חושים אחרים סייעו לכםהאם התוצאה זהה לזמן שעיניכם פקוחות? קיבלתם? 

הוציאו את התלמידים לחצר בית הספר. הושיבו את התלמידים   -( 2היכרות עם חוש הראייה ) 

בנקודות שונות ובקשו מהם לעשות 'תצפית' על משהו ולצייר אותו, או לכתוב את כל הדברים שהם 

 רואים באותו המקום. 

. בקשי )הפרדה( חלקי את הכיתה לקבוצת בנים וקבוצת בנות - ת עם חוש המישושהיכרו 

מהתלמידים להסתכל זה על זה במשך דקה. לאחר מכן בחרי מתנדב ומתנדבת מכל קבוצה. העמידו 

מול המתנדבים תלמיד/תלמידה מקבוצתו )בת לבת, בן לבן(, והנחי אותו לנחש מי החבר באמצעות 

התלמידים לגעת רק בידיים, בנעליים, בפנים או בשיער, ולא במקומות חוש המישוש. הנחי את 

 בתום התרגיל שאלי את התלמידים: באיזה חוש השתמשתם? מה הרגשתם? מה עזר לכם?אחרים. 

היכרות והקשבה לקולות ולצלילים המגיעים לחלל הכיתה. הנחי  - (1) ההיכרות עם חוש השמיע 

כלפי השולחן, נעצום את העיניים, נמקד את כל תשומת הלב את התלמידים: בואו נרכין את הראש 

-כחצי דקההמתינו  קולות והצלילים המגיעים מהסביבה.שלנו בחוש השמיעה, וננסה להקשיב ל

לאחר מכן המתינו תוך בית הספר? אילו צלילים מגיעים אלינו משאלי את התלמידים:  . בדממה דקה

 אילו חצי דקה נוספת ושאלי: 
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בקשי מהתלמידים לפתוח עיניים לאט  ,לבסוףמה שמעתם? ילים מגיעים אלינו מהכיתה? קולות וצל

   שאלי את התלמידים: לאט. 

 ?מה שמעתם 

  ?האם שמתם לב פתאום לצלילים ורעשים שלא הבחנתם בהם קודם 

 ני קורא צליל? למה אני קורא רעש?מהו לדעתכם ההבדל בין צליל לבין רעש? )למה א 

 

כי היום נלמד על חמשת החושים. שאלי את התלמידים אילו חושים הם מכירים? כתבי ספרי לתלמידים 

 את החושים השונים על הלוח לפי תשובותיהם.

  ?מדוע נקראים "חושים" בשם זה? לאיזו מילה הם קשורים שאלי:

חושים נקראים בשם זה משום שהם גורמים לנו לתחושה. למשל כשאנו נוגעים באש יש לנו תחושה של 

"חם" ושל "כואב". ואנו מבינים שזה "מסוכן" ושצריך להזיז את היד. כשאנחנו שומעים קול מסוים 

אנחנו יודעים לזהות אותו ומבינים מה אנחנו צריכים לעשות. אם נשמע קול של רכבת מתקרבת נדע 

דע שאנחנו צריכים לברוח, אם נשמע קול של מישהו בוכה נדע שאנחנו צריכים ללכת לעזור לו. המי

שמגיע אלינו באמצעות החושים עוזר לנו להסתדר ולשמור על עצמינו: כשכואב לנו נזיז את היד, 

 כשנעים לנו, נשאיר אותה.

 

 (: דקות 15הריח )חוש 

 בהדלקת קטורת. הקריאי לתלמידים את הסיפור הבא:חלק זה  התחילי

ראש העיר ישב במשרדו כששמע את הטלפון מצלצל. הלו, כאן ראש העיר מדבר, במה אוכל לעזור? "

מהצד השני נשמע קול חנוק: הלו, אדוני ראש העיר, אני מתקשר כי אין לי אוויר. ברחוב שלנו, רחוב 

 התמר, יש ריח מאוד לא נעים שנדבק לנו לשיער ולכל הבגדים! אנחנו 

העיר לנסות לעזור לנו לנשום שוב אוויר. ראש העיר חיש מהר לכל עוזריו מבקשים ממך אדוני ראש 

התקשרו  –התקשר. בדיוק באותו הזמן אל המשרד הגיע יובל החברמן. יובל החברמן, אמר ראש העיר 

 לדווח לי על ריח חזק ברחוב התמר. אנחנו צריכים לעצור את הריח לפני שהמצב יוחמר!

יא משם רשת גדולה ועוד רשת כחולה אותה הוא נתן ליובל החברמן. הוא פתח את ארון החירום והוצ

 עלינו לעזור לתושבי הרחוב כי ריח לא נעים זה לא כיף ולא טוב!  –קדימה!!! הוא אמר, נצא למשימה 
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אבל אדוני ראש  העיר, שאל יובל החברמן בפליאה, מה נעשה עם הרשת הגדולה והרשת הכחולה? 

ף הים ונשחרר ר. אנחנו נלכוד את הריח, נצוד אותו ברשת. אח"כ נלך לחופשוט מאוד! השיב ראש העי

 שם" את הריח הנוראי

 : תלמידיםאת השאלי 

  ?(כמובן שלא)האם התכנית של ראש העיר טובה? האם אפשר ללכוד ריח ברשת . 

  איזה ריח יש לנו כאן? )ריח הקטורת. אם הילדים אינם יודעים מהי קטורת  –בואו ננסה לחוש

 הסבירי להם(. האם מישהו מכם יכול ללכוד אותו עם רשת? כמובן שלא.  –

 הסבירי לתלמידים: 

ריח מורכב מחלקיקים קטנטנים של חומר. אלו הם חלקיקים כל כך קטנים, עד כדי כך שאיננו יכולים 

אותם, אפילו לא בזכוכית מגדלת. בוודאי שאיננו יכולים לתפוס אותם. הם רבים מאוד. החלקיקים לר

 מטיילים באוויר ואם אנחנו נמצאים בסביבה הם נקלטים בתוך האף שלנו ואז אנו מריחים אותם. 

ו יתפזר חלקיקי הריח הקטנים של הקטורתאת החלון.  תפתחיאת הקטורת ותכבי  כעתאמרי לתלמידים ש

 המשיכי בהקראת הסיפור:לא נוכל להריח אותם יותר.  –בעוד כמה דקות ו

כעת, אמר יובל החברמן, אני אגלה לך סוד בתור חבר. זהו סוד חשוב ביותר! כדי שנוכל להריח, אנחנו "

צריכים להשתמש בחוש. איזה חוש? אולי יש לך ניחוש? ראש העיר ישב וחשב, עד שלפתע קפץ מכסאו 

בשביל להריח צריך את חוש הריח!!! נכון מאוד, אמר יובל  –רם: אני יודע איזה חוש ואמר בקול 

החברמן. והיכן נמצא חוש הריח? הוא שאל. ראש העיר חשב וחשב. מתחת לשולחן? אולי בתוך כיס 

המעיל? אולי בנעליים! תמיד יש שם ריח חזק. לא ולא! ענה יובל החברמן. חוש הריח, כמו כל החושים 

, זקוק לאיבר. האיבר נמצא אצלנו בפנים כך שיוכל להיות קרוב אל המוח ולהעביר לו מידע. האחרים

  "האם אתה יודע איזה איבר, אדוני ראש העיר? האם אתם ילדים יודעים ויכולים לעזור לו?

הסבירי לתלמידים על כך שהריחות שאנחנו מריחים נקלטים באמצעות האף. בתוך האף יש לנו 

 לטים את הריח ומעבירים אותו למוח.'קולטנים' שקו

 (מיליון קולטנים!!! 6בכל אף יש כ ) כמה קולטני ריח יש לנו באף? ונחש :תלמידיםאמרי ל

 שאלי את התלמידים:

 ?אילו ריחות אתם אוהבים? אילו תחושות הריחות האלו מעוררים בכם 

 ?אילו ריחות אתם לא אוהבים? אילו תחושות הריחות האלו מעוררים בכם 

 ?)האם יש ריחות שמאפיינים בתים מסוימים )כמו למשל: הריח של הבית של סבתא 
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 : דקות( 20) פעילות הכנת שקית ריח

סוגים שונים של תבליני תה )כמו: לואיזה,  4-3: חומרים

ריבועי , כפיות, מרווה, לבנדר וקמומיל( או סבון מפורר

 חוט שמשון /סרט קשירה, גומיות, בד

 אופן הכנה:

פתחי את מכל צמחי התבלין, עברי בין התלמידים  .1

 ואפשרי להם להריח. 

חלקי לכל תלמיד ריבוע בד אחד ובקשי מהתלמידים  .2

 למקם במרכז הבד את התבלין בו הם בחרו )ניתן לערבב שני ריחות(. 

 להרים את קצות ריבוע הבד למרכז הראי לתלמידים כיצד .3

 . ת השקיק בגומייה וקשרו עם סרט הקשירהסגרו אמיד חתיכה מסרט הקשירה. חלקי לכל תל .4

 

 דקות( 20) חוש הטעם

 בצעי עם התלמידים את התרגילים הבאים:

בחרי ילד אחד וכסי את עיניו. הסבירי לו כי את הולכת לתת לו לטעום דברים שונים  - חוש הטעם 

כך שעליו יהיה לנחש מה הוא טעם. כשהילד עם עיניים מכוסות הראי לשאר הילדים את החומרים: 

 פלח לימון, שוקולד, פרי לבחירתך, גבינה, מלח וכו'. בקשי מהילד לנחש כל פעם מה הוא טעם. 

 

  באיזה חוש השתמשנו? באיזה איבר אנו נעזרים כדי לטעום?  –התלמידים שאלי את 

 על חוש הטעם.הסבירי לתלמידים 

הפזורות על הלשון והחך. חוש הטעם תורם אמנם  פקעיות הטעם מורגש בעת מגעו עם חומר טעמו של

למשל( יש חלק לזיהוי טעמים, אולם רק באופן חלקי. גם לחוש הריח, הראייה ומרקם המזון )חם או קר 

 בזיהוי הטעמים. 

חלקי לכל ילד פיסת מזון מסוגים שונים. בקשי מכל ילד לתאר את הטעם שהוא  - סוגי טעמים 

 )מתוק, מר, חמץ, מלוח(חווה. 

, חריף )לא מוגדר כטעם אלא כתחושה, אבל אפשר חמוץ, מר: מתוק, מלוח, הסבירי על חמשת הטעמים

  להכניסו למשפחת הטעמים(
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 שאלי: 

 אנחנו מרגישים אם אוכל הוא חם  -האם יש עוד חוש שאנחנו מרגישים בלשון? )חוש המישוש

 או קר, קשה או רך, נוזל או מוצק(

 ?איזה טעם אתם הכי אוהבים? אילו מאכלים אתם מכירים מכל טעם 

 איפה אתם מרגישים את הטעם )באיזה חלק בלשון ובפה( 

 :(4)נספח עזרי הוראה, עמוד  זורי הטעם בלשוןקת אהראי לתלמידים את חלו

  

כתבי על הלוח שמות של מאכלים ואמרי לתלמידים לשייך אותם לטעמים )למשל: ענבים, תפוח, 

 שוקולד, חלב, בורקס, פיצה, סוכריה, סלט פירות, לחם, קולה, דייסה ועוד(

 

 דקות( 15)דומינו חושים אנושי –ילות עסיכום פ

 דף התלמידים צריכים לכתוב אחד משלושה דברים:לקי לתלמידים שלושה דפים. על כל ח

 מאכל ( 3);  ריח נעים/לא נעים( 2);  אחד הטעמים : מתוק, חמוץ, מר, מלוח (1)

 הסבירי לתלמידים שהם בעצמם יהיו קוביות משחק הדומינו. 

בחרי תלמיד אחר שיתחיל. התלמיד  עומד ומחזיק את שני הדפים בידיו. תלמיד שיש לו מילה מתאימה 

ד הצדדים, נעמד לצידו ומחזיק אף הוא שני מושגים בשתי הידיים, תלמיד הבא שיש לו מושג לאח

.המשחק (מתאים מגיע ונעמד ליד, וכן הלאה. )כל תלמיד משתמש רק בשניים מתוך הדפים שכתב

 מסתיים כאשר כל התלמידים עומדים בדומינו.
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 חוש הראייה – 2יחידה 

 מטרות:

 את חוש הראייה ויבין  אילו סוגי מידע אנו קולטים באמצעותו  ויכיר יםהתלמיד .1

 הקשר בין החושים השונים )דגש על ראייה, שמיעה, מישוש( את ינויבים התלמיד .2

 מהלך הפעילות: 

 דקות( 30התנסות ומשחקי עיניים ) –חוש הראייה 

 הנחי את התלמידים למשחקים הבאים:

תלמיד  יר(. בח4)נספח עזרי הוראה עמוד  ציור של פרההקריני על הלוח  – "פרה עיוורת" –משחק  

. )הכיני מראש את הפעמון עם דבק מאחור( במקום הנכון פעמון/שתפקידו להדביק לפרה את הזנב

כסי את עיניו של התלמיד בטפחת. התלמיד יצטרך להדביק את הזנב. בתחילה הנחי אותו לבצע את 

סבב נוסף עם  בצע עם מספר תלמידיםניתן להמשימה לבד, ובפעם השנייה בהנחיית חבריו לכיתה. 

 משתתפים אחרים. 

 
חלקי את התלמידים לזוגות. העמידי אותם זה מול זה. השמיעי מוסיקה שקטה.  – תרגיל 'מראה' 

תלמיד אחד הוא ה'מוביל' ותלמיד שני הוא ה'מראה'. התלמיד המוביל עושה תנועות והתלמיד השני 

 צריך לחקות אותו בדיוק, כמו מראה.

 

ילה 'רגליים', התלמידים העמידי את התלמידים במעגל. בכל פעם שאת אומרת את המ – עיניים רגליים 

כים להרים את צריכים להסתכל על רגליים של מישהו, אח"כ אמרי את המילה 'עיניים'. התלמידים צרי

הם פסולים ויוצאים מהמעגל.  –תכלו על רגליו. אם נפגשו מבטים של שני תלמידים העיניים לתלמיד שהס

שאר זוג התלמידים ייכי בשתי ההוראות עד שיבכל פעם  התלמידים יסתכלו על רגליים ועיניים אחרות.  המש

 האחרון, והם המנצחים
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חלקי להם  חלקי את הילדים למספר קבוצות. לכל קבוצה תינתן זכוכית מגדלת. - זכוכית מגדלת 

התבוננות בקשי מהילדים להסתכל על כל העולה על רוחם: התבוננות זה בזה, את 'דף חקר זכוכית מגדלת'. 

 (6)נספח עזרי הוראה עמוד  ולבצע את המטלות הכתובות בדף.  וכו'בחפצים שונים בחדר 

 

 
 

 

 מסלול מכשולים:  

בני יחד עם הילדים מסלול מכשולים ממה שנמצא בכיתה )שולחנות, כסאות, מקל מטאטא, ילקוט...(, שימי לב 

 כי המסלול אינו קשה מדי וכי הדברים המרכיבים אותו הם יחסית יציבים. 

בשלב הראשון, בקשי מהתלמידים לעבור את המסלול כשעיניהם פקוחות. בשלב הבא, לאחר הסבר, אנו מכסים 

 באמצעות הנחייה בדיבור או בהובלה יד ביד. את העיניים ומובילים אותם במסלוללכל ילד בתורו 

  

 שיחה עם הילדים:  לאחר הפעילויות, נהלי 

  איך הרגשתם כשעברתם במסלול המכשולים עם עיניים מכוסות, לעומת ההרגשה שהייתה לכם עם עיניים

 פקוחות? 

  ?במה השתמשנו כאשר העיניים היו פקוחות ובמה השתמשנו כאשר העיניים היו מכוסות 

  נסיים בהסבר על תפקיד העיניים כאמצעי הגנה ונקשר את הדיון לשיתוף הפעולה של חוש

 הראייה עם חוש המישוש. 

 

 דקות( 20איך זה עובד?  ) –חוש הראייה 

 הסבירי לתלמידים על חוש הראייה והעיניים: 

ותר בגוף האדם. אנו רואים תודות לעיניים כמובן. העיניים הן איברים משוכללים ביותר, מהמורכבים בי

אנו מביטים בדברים שמסביבנו.  אם נצטרך להסביר בפשטות את תהליך הראייה אז נסביר זאת כך:

 חפצים, בעלי חיים, בני אדם. העין שלנו היא למעשה גלגל, בתוך העין יש עיגול. אנחנו רואים באמצעות 
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מה זה האישון? העיגול  האישון שלנו.כניסה של קרני אור לתוך העין. הפתח דרכו נכנסות קרני האור זה 

 השחור שבמרכז העין.

 

 :הראי לתלמידים תמונה של מבנה העין

    

 (7)נספח עזרי הוראה עמוד 

הנחי את התלמידים להסתכל באישונים של התלמיד שיושב לידם. שאלי את התלמידים: מה אתם רואים 

עצמם או דברים אחרים שמשתקפים לו בתוך האישון של החבר שלכם? )חלק יגידו שהם רואים את 

 באישון(

כשקרני האור פוגעות בכל מיני דברים שכאלו, הן חוזרות לעיניים שלנו וחודרות דרך האישון שבעין. 

קרני האור פוגעות ברשתית, שנמצאת בצד האחורי של גלגל העין שלנו. שם נמצא עצב הראיה. הוא 

שר אל מוחנו. המוח יודע לתרגם את האותות שקיבל מעביר את המידע שהתקבל מאותן קרני אור, היי

 מעצב הראיה ו"רואה" את התמונה שהתקבלה בצבע מלא. 

 הנחי את התלמידים להסתכל על העיניים של חבריהם שוב ושאלי: מה עוד יש לנו בעיניים?

ברים הנחי את התלמידים לגעת באי סבירי על מבנה העין החיצונית: גבות, ריסים, עפעפיים, אישון.ה

  מספיק לציין את שמות האיברים, אין צורך בהסבר מפורט על תפקודם() השונים בעיניים שלהם.

 

 לקריאה נוספת על מבנה העין:

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7707 

 

  

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7707
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 דקות(  20)הכנת מובייל ספירלה  - צירה בנושא חוש הראייה י

 תעתוע ראייה:  –הנחי את התלמידים להכנת ספירלה צבעונית 

 , עפרון, מספריים, מדבקות צבעוניות, חוטים צבעונייםבריסטול חומרים:

 אופן הכנה:

 חלקי לכל תלמיד שני בריסטולים בצבעים שונים. )ניתן לבצע גם עם צבע אחד, ללא הדבקה( .1

 התלמידים להדביק את שני הבריסטולים זה לזה.הנחי את  .2

 .הנחי את התלמידים לצייר עיגול גדול על הבריסטול .3

 ודה במרכז העיגול ממנה יוצא קו בצורתקהנחי את התלמידים לצייר ספירלה בתוך העיגול )נ .4

 לי העיגול(שבלול החוצה, עד לשו

 די הדףם להדבקת מדבקות וקישוטים משני צהנחי את התלמידי .5

 רלה שציירויפמידים לגזירת העיגול על פי קו הסי את התלהנח .6

 חברי חוט בקצה הספירלה, כך שיהיה ניתן לתלות אותה. .7
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 וחוש השמיעהחוש המישוש  – 3יחידה 

 מטרות: 

 התלמיד יכיר את חוש המישוש  .1

ח יכולת זיהוי ואבחון של מגע מרקמים ויפתידע לזהות מרקמים שונים, יכיר שמות של התלמיד  .2

 ותחושות 

 התלמיד יכיר את חוש השמיעה ויחדד יכולות שמיעה  .3

 

 דקות( 15) ממששים ומנחשים  –חוש המישוש 

 ש קופסא ובה חור להכנסת יד או הכיני יריעת בד ובה חור להכנסת יד. הכיני מרא

ך, דוקר, , רהחלק, מחוספס, קש ם,: קר, חהשונ םבמרקכל חפץ אחר. ץ בכל פעם חפהכניסי לקופסה 

(. בקשי ועוד נוצה, מקל, גליל נייר טואלטפרווה, וכדומה )למשל: אצטרובל, כוס, צדף,  מלטף

תאר במילים את מה שהם מרגישים )"החפץ הזה הוא חלק, הוא דק, הוא מהתלמידים לעצום עיניים ול

   .מך חוש המישושרק על סגמיש, הוא דוקר..." ולאחר מכן לנסות לזהות את החפץ, 

על הלוח. שאלי את התלמידים מהי התחושה שמתעוררת במגע עם של התיאורים כתבי את המילים 

 חומרים שונים. מה נעים להם יותר ומה לא נעים להם למגע.  

 שאלי את התלמידים: 

  ?באיזה חוש השתמשנו 

  ?מה מבין החפצים בהם נגעו הוא בעל מרקם חלק? מה מחוספס? קר/חם 

 ?אילו דברים שאתם מכירים הם נעימים למגע ואיזה לא 

 ?האם אנחנו משתמשים בחוש המישוש רק כדי לזהות דברים? מתי עוד 

 )האם כבר הרגשנו מרקמים שונים היום? )כן, בהתנסות של חוש הטעם 

  .הסבירי על המרקמים במידת הצורך 

 :הסבירי לתלמידים על חוש המישוש

המישוש הוא לקלוט גירויים המגיעים אל המוח מהסביבה ולפענח את תפקידו העיקרי של חוש 

משמעותם: במה נגעתי או מה נגע בי. המוח נותן הוראות לפעולת המשכיות בהתאם למידע שנקלט. 

מגע על העור מאפשר קליטת מידע וזיהוי: חום, קור, מישוש, כאב ומיקומו על פני הגוף, מחוספס, רך, 

 גם בכאב.חלק, רטוב, יבש וכמובן 
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לכל חלק בעורנו תאי עצב, החשים כל אחד בתחושות שונות. למשל, בעזרת קצות האצבעות שלנו נוכל 

 לזהות פריטים שלא נוכל לזהותם בעזרת גב כף היד, המצויד בפחות תאי חישה. 

צפיפותם של תאי החישה בעור שונה ממקום למקום בגוף. תאי חוש המישוש אינם מפוזרים במידה שווה 

בוה )כמו בקצות כל שטח העור. במקומות מסוימים הם מופיעים בדלילות ובמקומות אחרים בריכוז גב

 אצבעות הידיים(. 

 

 לאחר ההסבר תני לתלמידים להתנסות בתרגילי מישוש בעצמם: 

חלקי את הכיתה לזוגות. על תלמיד בוחר חפץ שהוא רוצה 'להסתיר' מחברו. הושיבי את התלמידים זה 

מול זה. על פי תורות, התלמידים צריכים לעצום עיניים. התלמיד עם העיניים הפקוחות מגיש לתלמיד 

ים עם העיניים העצומות את החפץ, והוא צריך לנחש מה זה. הנחי את התלמידים להיות יצירתי

 ומאתגרים. הנחי את התלמידים קודם כל לתאר את החפץ לחבר ולאחר מכן לנחש מה זה. 

 

 דקות( 15משחקי שמיעה ) –חוש השמיעה 

 הנחי את התלמידים לביצוע המשחקים הבאים:

הנחי את התלמידים לעצום עיניים. בכל פעם בקשי מאחד התלמידים לומר מילה או  –מיהו החבר? 

 שאר התלמידים לנחש של מי הקול. להשמיע קול, הנחי את

 

חלקי את הכיתה למספר קבוצות. הסבירי לתלמידים שאת הולכת להשמיע התחלות  -תחרות שירים  

של שירים. הקבוצה שמצליחה לזהות את השיר ראשונה, מקבלת נקודה. הקבוצה שצברה מספר 

להיטים מוכרים השמיעי שירים מוכרים מעולמם של התלמידים:  נקודות רב ביותר, מנצחת.

 .ועכשוויים, שירי חגים, פתיחים של תכניות טלוויזיה מוכרות, שירי פסטיגל וסרטי ילדים

 

השמיעי מוסיקה. הנחי את התלמידים להסתובב בחלל הכיתה באופן חופשי. כאשר  – מי שומע? 

. נפסקת המוסיקה התלמידים צריכים לעצור מיד במקום ולהיות בדממה, להקשיב למה הם שומעים

 פסול. –כאשר המוסיקה ממשיכה הם צריכים להמשיך ללכת. תלמיד שהתבלבל 

 

העמידי את התלמידים במעגל. הנחי את התלמידים לחשוב על צליל של משהו  – צלילים מוכרים 

מסוים )למשל: ים, רכבת, צלצול טלפון, מישהו רץ במדרגות וכן הלאה(. כל ילד בתורו יעשה את 

הצליל שעליו חשב, התלמידים האחרים יחזרו אחריו ויצטרכו לנחש מה זה הצליל. אפשר גם לעשות 

 את הצלילים שעשו לפניו ומוסיף צליל משלו.סבב ובו כל אחד אומר 
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 :הסבירי לתלמידים על חוש השמיעה

השמיעה הוא החוש שבאמצעותו אנחנו קולטים גירויים מהסביבה. האיבר באמצעותו אנחנו חוש 

שומעים הוא האוזן. האוזן מחולקת לשלושה חלקים: אוזן חיצונית )האפרכסת(. עשויה ברובה מסחוס 

ם הפנימיים מפני לכלוך וזיהומים. ברצה הפנימי שלה נמצא 'עור התוף', הקולט את ומגינה על האיברי

הצלילים.  אוזן תיכונה )מרכזית(. בה נמצא מעין 'מגבר' המתרגם את הקולות, הקולות עוברים דרך 

נראית כמעין שבלול,  –שלוש עצמות קטנות שמעבירות את הקול ומגבירות אותו. האוזן הפנימית 

 ים תאי עצב המעבירים את מה ששמעו למוח. בתוכה נמצא

 

 דקות( 15סיכום יום חושים )

 באפשרותך לסכם את היום בכמה דרכים:

 הקרנת סרטון לימודי: 

 סרטון לימודי על חושים ,אתר בריינפופ:

https://il.brainpop.com/category_13/subcategory_141/ 

 חושים: –גאון של אבא 

https://www.youtube.com/watch?v=Dsayu4NHa5k&list=PLxp7Vkiq3a8Jx5txh0N4YO

wsKg2M8m30j 

 :חמשת החושים-פרפר נחמד 

https://www.youtube.com/watch?v=Mgm6FXeRPXg 

 

 )לפעילות זו יש להקציב זמן ארוך יותר( שיר חושים

שלמדו. הנחי את חלקי את התלמידים לקבוצות. הנחי את התלמידים ליצירת שיר על חמשת החושים, לאור מה 

 התלמידים לבחירת מנגינה מוכרת, כתיבת מילים, שירה של השיר והצגה לכיתה.

 

 

 

 

https://il.brainpop.com/category_13/subcategory_141/
https://www.youtube.com/watch?v=Dsayu4NHa5k&list=PLxp7Vkiq3a8Jx5txh0N4YOsKg2M8m30jw
https://www.youtube.com/watch?v=Dsayu4NHa5k&list=PLxp7Vkiq3a8Jx5txh0N4YOsKg2M8m30jw
https://www.youtube.com/watch?v=Mgm6FXeRPXg


 

32 
 

 

 לב -  4/7יום שלישי  

 

  

נושא  פעילות  זמן עזרים

 השיעור

 שעות פעילות

 8:00-8:20 מפגש בוקר

 תמונה לב

עיגולי בריסטול, 

צבעים אדומים, גירים 

 או סרט סימון

בדים, דאס, חרוזי, חוט 

שמשון, אקרילן, ניירות 

צבעונים, מספריים, 

 צבעי גואש

 דק' 20-30

 דק' 20

 דק' 30-40

 פתיחה והסבר

 משחק הדמייה –מחזור הדם 

 יצירה בנושא לב )בחירה(

הלב 

ומחזור 

 הדם

8:30-10:00 

 10:00-1:30 הפסקה וארוחת בוקר

 שעון, דף חקר

 

 דק' 30

 דק' 40

 התנסות וחקר –קצב הלב ופעימות הלב 

 סדנת קצת גוף

קצב לב 

 וקצב גוף

10:30-11:45 

 11:45-12:00 הפסקה

 דק'  20-30 

 דק' 20-30

 לב ורגשות –ביטויים 

 פעילות שיח ושיר –רגשות 

 12:00-12:45 רגשות

 12:45-13:00 סיכום יום 
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 ומחזור הדםהלב  - 1יחידה 

 מטרות:

 התלמידים יכירו את איבר הלב  .1

 תפקיד הלב, משמעותו לגוף, גודלו ומראהוהתלמידים יבינו את  .2

 התלמידים יחושו בליבם ויבינו היכן נמצא הלב בגופם .3

 

 מהלך הפעילות: 

 דקות 20 –פתיחה לנושא הלב 

 הקריני על הלוח את הצורה לב. שאלי את התלמידים: 

 ?לב, צורה, איבר( מה זה( 

 )מה התפקידים שלו? )נשימה, רגשות 

  בקשי שמחה או התרגשות, איפה בגוף אתם מרגישים את זה? )כשאתם מרגישים אהבה או

 מהילדים לשים את היד על המקום בו הם מרגישים(

 )מה הוא מסמל? )אהבה 

 )איפה זה נמצא? )בגוף, בבית החזה, ליד הריאות 

 )כשאנחנו מציירים לב, למה אנחנו מתכוונים? )אהבה 

 

 ם? מה יש בו?האם אתם יודעים למה הלב הוא אדו: שאלי את התלמידים

 :הסבירי לתלמידיםהקריני לתלמידים את התמונה של הלב ו

בגוף שלנו זורם דם, המגיע לכל המקומות בגוף. הלב הוא למעשה ה'משאבה' שמזרימה את הדם לכל 

 הגוף, וכל הזמן עובר בתוך הלב דם, יוצא ונכנס, ולכן הלב הוא אדום. 

בתוך הלב יש ארבעה חדרים, והלב הוא כמו 'הבית'. בכל צד יש חדר תחתון וחדר עליון, שנראה גם 

'עליה'. דרך החדרים האלו מוזרם הדם לריאות, שם הוא מקבל חמצן, ואז הוא חוזר ללב ומשם מוזרם 

 לכל הגוף. 

 (8-9עמודים  נספח עזרים, )

 

 הלב שלכם? )תני לתלמידים להדגים ולנחש( : האם אתם יודעים באיזה גודלשאלי את התלמידים

הלב הוא בדיוק בגודל של האגרוף שלכם! הנחי את התלמידים לעשות אגרוף עם כף הסבירי לתלמידים: 

 היד.

 האם גודל לב של תינוק זהה לגודל הלב שלכם? או של אדם מבוגר? שאלי: 
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 ים עוד דם לכל הגוף. הסבירי לתלמידים כי כל פעם שיש פעימה של הלב, הלב למעשה מזר

 איך אנחנו יודעים שהלב שלנו פועם?שאלי: 

הנחי את התלמידים לשים את היד על בית החזה ולהרגיש את הלב שלהם. לאחר מכן הנחי את התלמידים 

זה אותו הדופק, וזה : להרגיש את דפיקות קצב הלב בשורש כף היד, באמצעות שתי אצבעות. הסבירי

 כל הגוף, את הדופק מרגישים לאורך כל הורידים והעורקים. סימן שהדם זורם מהלב אל

 

איך הדם מגיע ללב ויוצא מלב? באיה דרך אתם מכירים שאפשר להעביר בה שאלי את התלמידים: 

 נוזלים? )צינורות(

:  הדם מגיע ללב בצינורות שנקראים 'ורידים' ויוצא מהלב בצינורות שנקראים 'עורקים'. הנחי הסבירי

התלמידים להסתכל על הידיים שלהם ולחפש סימנים לצינורות דם )אצל חלק מהילדים יהיה ניתן את 

 .לראות ואצל חלק לא. הדגימי על אלה שרואים אצלם את הורידים(

 

)בהתאם לרמת התלמידים ולרמת העניין שלהם לסיכום, הקריני לתלמידים את סרטון ההסבר על הלב 

 בנושא(

https://www.youtube.com/watch?v=sf8CYSXJTWg 

 

 דקות( 15מחזור הדם ) –משחק הדמיה 

 חלקי את הכיתה לארבע קבוצות. 

חלקי לכל תלמיד עיגול ריק והנחי אותם לצבוע אותו באדום )מסמל את הדף שלנו בגוף(. הנחי את 

 הבאים על העיגולים:הקבוצות לכתוב את הדברים 

 דם מהריאות אל הלב )יוצר מהריאות ומגיע אל החדר העליון השמאלי של הלב( – 1קבוצה 

 דם מהלב אל הגוף )יוצא מהחדר התחתון השמאלי של הלב ומגיע אל הגוף( - 2קבוצה 

 דם מהגוף אל הלב )יוצא מהגוף ומגיע אל החדר העליון הימני של הלב( – 3קבוצה 

 דם מהלב אל הריאות )יוצא מהחדר התחתון הימני של הלב ומגיע אל הריאות( – 4קבוצה 

 

מבנה הלב )ארבעת החדרים(, ומסביב סמני  -את ה'לב' סמני על הרצפה של הכיתה או בחצר בית הספר 

מקום שהוא ה'גוף' ומקום שהוא ה'ריאות'. העמידי את תלמידי הקבוצות השונות במקומות המתאימים, 

ם את כדוריות הדם שיצרו. על פי סדר הקבוצות, הנחי אתה תלמידים ללכת ממקום למקום, כשהם מחזיקי

 בהתאם למה שכתוב להם על הכדורית. המעבר של התלמידים מדגים את מחזור הדם בגוף.

https://www.youtube.com/watch?v=sf8CYSXJTWg
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חזרו על הפעילות כמה פעמים. ניתן לשלב קריאה של התלמידים בקול רם, תוך כדי הליכה, כל תלמיד 

 עובר בין הלב לריאות"(בתורו. )"הדם 

 

 דקות( 30לב ) –יצירה 

פעילות זו יכולה להתבצע כיצירה בתחנות, כל תלמיד בוחר איזו יצירה הוא רוצה להכין או עובר בין 

 מספר תחנות ומכין כמה יצירות. 

 'שרשרת לב' 

 סול צבעוני, חרוזים צבעוניים, חוט שמשון, מחורר חומרים:

 בצבעים שונים מסול, חוררו על הלב, השחילו חוט והשחילו חרוזים: גזרו לבבות אופן הכנה

 'מובייל לבבות'  

 : דאס, חימר, צבעי גואש, חוט שמשון, חרוזים, נוצותחומרים

 אופן הכנה: 

 ללבות בגדלים שונים )כמה ס"מ( ניתן להכין לבבות שטוחים או בעלי נפח.  5-6הכינו  .1

 קיסם חוררו את החלק העליון של כל לב באמצעות .2

 הניחו לייבוש .3

 צבעו את הלבבות .4

 . ניתן לחבר לענף.חברו את הלבבות בחוט והכינו לולאה לתלייה בקצה החוט .5

 ניתן להוסיף חרוזים ונוצות בסוף המובייל .6
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 'שרשרת לבבות' 

 ן, שדכ: ניירות צבעוניים, מספריים, שבלונת לב )לא חובה(חומרים

 אופן הכנה:

 צבעוניים גזרו  ריבועי נייר .1

 קפלו את הדפים לחצי .2

 ס"מ, ולגזור את הלב 1-2ציירו חצי לב בעובי  .3

 גזרו אל הלבבות בקצהו התחתון .4

 השחילו את הלבבות זה בתוך זה והדקו את הלבבות במקום שגזרתם .5

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jhepa5_ZKKQ 

 

 
 

 'כרית לב' 

רקמה ומחטים עבות,  יבדים צבעוניים, חומר מילוי )אקרילן( או בגדים ישנים, דבק חם/חוט חומרים:

 , סרט קשירהצבעים לבדים

 אופן הכנה: 

 גזרו צורת לב מבד, שני חלקים זהים .1

 היפה של הבד פונה כלפי חוץהצמידו את שני הלבבות זה לזה, כאשר הצד  .2

 הדביקו את השוליים של הלב או תפרו )למדו את התלמידים תפר פשוט( .3

 הכניסו חומרי מילוי ומלאו את הלבס"מ למילוי.  3-4השאירו חור של  .4

 תפרו/הדביקו את החור .5

    
 

https://www.youtube.com/watch?v=Jhepa5_ZKKQ
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 'קופסת לב' 

 (, מספרים, דבק/שדרן, טושים10, עמוד נספח עזריםשבלונת קופסא ) חומרים:

 אופן הכנה:

 גזרו את השבלונה על פי הקווים החיצוניים .1

 צבעו וקשטו .2

 קפלו את השבלונה על פי קווי הקיפול .3

 הדביקו את הקופסא .4
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 גוף קצב  - קצב לב - 2יחידה 

 מטרות: 

 הנשימה התלמידים יבחינו בקצב הלב ויכירו את תהליך  .1

 קצב הגוף, שמיעת קצב והפקת קצב התלמידים יתנסו במשימות הקשורות ל .2

  התלמידים יפתחו יכולת הקשבה הדדית והבנת האחר .3

 

 מהלך הפעילות: 

 דקות( 30קצב הלב ופעימות הלב )

 

כירי לתלמידים כי בבוקר הרגישו את הלב של למדו על קצב הלב. הזאמרי לתלמידים כי ביחידה זו ת

 . הסבירי:עצמם, ואת פעימות הלב

קצב הלב הוא מספר הפעימות של הלב בדקה . משתנה בהתאם לפעילות הגוףאינו קבוע, והוא  קצב הלב

פעימות לדקה בערך. בכל פעימה של הלב כמות  65אחת. אצל אדם בריא בזמן מנוחה, קצב הלב הוא 

 מסוימת של דם נדחסת אל כלי הדם היוצאים ממנו, ובין פעימה לפעימה הלב נח. 

בזמן מאמץ גופני קל )הליכה( קצב הלב  .פעימות בדקה 70-60צב הלב הוא בזמן מנוחה )עמידה( ק

פעימות  120-100ובזמן פעילות גופנית נמרצת )ריצה( קצב הלב הוא  .פעימות בדקה 100-80הוא 

  .בדקה

 

  ניתן להראות לתלמידים הדמיה יפה של לב פועם:

http://science.cet.ac.il/science/transportation/transport5.asp   

 

בצעי עם התלמידים את הפעילות והנחי אותם למלא את  .'דף פעימות הלב שלב'חלקי לתלמידים את 

 (11)נספח עזרים, עמוד  הדף.

 

במשך לספור פעימות הם, ולנסות הלב שלהנחי את התלמידים להקשיב לדפיקות  בכיתה.  –( 1שלב )

)הדגימי אפשרות להקשיב לקצב הלב באמצעות הנחת האגודל על פרק כף היד או באמצעות  דקה. 

 עד שמרגישים(.  –הנחת היד עצמה על אזור החזה עם נטייה שמאלה 

 

בינוני על  -דק' בקצב קל  3-של כ הוציאי את התלמידים להליכה. , הגברת הקצבחצרב –( 2שלב )

 מנת לבדוק ולהשוות את קצב הלב למצב מנוחה. כעת, לאחר הליכה, קצב הלב צריך להיות בין 

 

http://science.cet.ac.il/science/transportation/transport5.asp
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הנחי את התלמידים לספירת פעימות הלב במשך דקה, ולכתיבת התוצאה ל דף פעימות בדקה.  80-100

 החקר.

 

אפשרי לתלמידים לנוח מספר דקות ולשתות מים.  לאחר ההליכה  בחצר, הגברת קצב. –( 3שלב )

, ולמלא את הדופק בפעם האחרונה מדדודק'. אחריה  3 -ריצה קלה של כהנחי את התלמידים לבצע 

 בדף החקר.

 

הסבירי לתלמידים כי כעת, לאחר מאמץ גופני וכשהדופק גבוה, אנחנו . בכיתה, נשימה –( 4שלב )

מים מהר מאוד. נתרגל קצת נשימות ונוריד חזרה את הדופק למצב בו הוא היה בזמן מנוחה, לפני נוש

 שעשינו פעילות גופנית. 

 

)אפשר להשמיע ברקע מוזיקה נעימה, הנחי את הדמיון המודרך  .'דמיון מודרךבצעי עם התלמידים '

 בקול שקט ורגוע(: 

 

"מצאו לכם תנוחה נוחה. עצמו את העיניים, הרפו את הגוף, ונשמו מספר נשימות עמוקות )שתיקה 

כחולים מעליכם. שימו לב כמה שהאוויר קריר. שאפו מספר -לכמה שניות(. דמיינו שמיים כחולים

נשימות עמוקות של האוויר לתוך הריאות. שימו לב לדרך שבה האוויר נוגע בגרון שלכם ומנפח את 

ריאות. כשאתם מביטים למטה אתם רואים מברשת צבע לרגליכם. הרימו אותה ביד. זו מברשת מיוחדת ה

שבעזרתה תציירו את האושר שלכם. ברגע שתתחילו להניף אותה באוויר תראו קשת של צבעים 

משתרכת אחריה. אתם צובעים את השמיים! הביטו במברשת הזאת מסתלסלת באוויר. השפריצו בעזרתה 

שימו לב שעכשיו יוצאים מהמברשת ציורים. תחשבו מה הדבר הכי שמח שמברשת האושר  צבעים.

שלכם יכולה לצייר. המברשת הזאת תצייר רק מחשבות שמחות. כשנגלה ציור שמח שציירתם במברשת, 

שימו לב לרגשות שלכם כשאתם רואים את הציור. נסו להיאחז ברגשות הטובים כמה שרק אפשר. 

 לכם, ואתם יכולים להישאר בחברתם כמה זמן שתבחרו. אפילו יום שלם. החזיקו בהם. הם ש

נחזור לנשום עוד נשימות עמוקות. נכניס הרבה אוויר דרך האף ונוציא אותו דרך הפה. ניקח עוד נשימה 

 אחת עמוקה עמוקה דרך האף ולאט לאט נוציא את האוויר דרך הפה". 

 

 .ולאפשר לילדים לצאת מהדמיון המודרך בזמן שלהםלאחר ההדרכה יש לחזור לנשימות נעימות, 

 אחר הדמיון המודרך, בקשי מהתלמידים למדוד בפעם האחרונה את קצב הלב שלהם ולכתוב בדף. ל

 שוחחו על דף החקר ועל התשובות שיצאו לתלמידים.
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 (ותדק 40) גוףצב סדנת ק

 הנחי את התלמידים לביצוע התרגילים הבאים:

עמדו במעגל גדול והסבירי לתלמידים את המשחק: מחאי כפיים במקצב קבוע. התלמידים  - כפיים 

תלמידים אשר יחליפו אותך ויקבעו את  2-3יחזרו אחרייך. חזרו על התרגיל שלוש פעמים. בחרי 

 קצב הכפיים הבא. 

 נשארים במעגל. כל תלמיד בוחר מקצב והכיתה חוזרת אחריו. נסי לתת -  תשובה-שאלה יפוףת 

לילדים דוגמאות להשתתפות של כל הגוף במשחק. ניתן להקיש עם כפות הידיים על בית 

החזה/הרגליים, ניתן לתופף רק עם כפות הרגליים על הרצפה וניתן אף לשלב הכל גם יחד )לבעלי 

 נסיים את התרגיל כאשר נשלים את המעגל.  חוש קצב מפותח במיוחד(. התחילי בהדגמה.

בוחרים שלושה תלמידים. כל תלמיד שנבחר בוחר איזו קריאה הוא מפיק  - תיפוף לפי קריאה 

מגרונו )עדיף קריאה מוזיקלית/הברה בשירה(. לכל קריאה תהיה תשובה של מעגל המתופפים 

מחיאות כף ושלוש  5אווווו , הכיתה משיבה לו ב-הכיתתי. למשל: דן בחר להפיק את הקריאה אה

את תשובת הכיתה לקריאה ניתן לבחור יחד וניתן לבקש  שמאל(.-ימין-רקיעות רגליים )ימין

הכיתה  –לאחר אימון, התוצאה הסופית היא כזאת שילד קורא את קריאתו  מהילדים להציע הצעות. 

הכיתה משיבה, וכן הלאה. דגש: רצוי לבחור "תשובות" יחסית פשוטות  -משיבה. ילד שני קורא

 כיוון שזהו תרגיל מעט מורכב. 

הקבוצה עומדת במעגל, כולם מוחאים כפיים בקצב אחיד נכנס תלמיד אחר  – מעגל מתופפים 

ועושה תנועות, תיפוף גוף, קצב גוף או ריקוד. כאשר הוא מסיים נכנס תלמיד אחר, בסדר אקראי 

 או על פי סדר.

קבוצות. כל קבוצה בוחרת קצב קבוע וחזרתי  4-מחלקים את הכיתה ל -סימפוניה של קבוצות  

ננגן יחד: קבוצה ראשונה  –ו. לאחר כחמש דקות של אימונים על המקצב הקבוצתי ומתאמנת עלי

מנגנת את המקצב שלה. קבוצה שניה מצטרפת עם המקצב שלה, קבוצה שלישית ואז גם רביעית 

 כך שכל הקבוצות מנגנות במקביל. 

קבוצות. כל קבוצה בוחרת שיר ומחברת לו ריקוד של תיפוף  4-מחלקים את הכיתה ל –שיר תיפוף  

, דליים או כל דבר אחר גוף מתאים, על פי הקצב. ניתן לשלב גם תיפוף על שולחנות וכסאות הכיתה

 .('מיומנהלהקת ')בסגנון  שיש בידי התלמידים
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 מסוגים שונים: מומלץ להקרין לתלמידים סרטונים של תיפוף גוף ותיפוף

 ילדים:

https://www.youtube.com/watch?v=cRViXu28IsE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cRViXu28IsE 

 להקות:

https://www.youtube.com/watch?v=2kHF8IZFGEU 

 

FGEUhttps://www.youtube.com/watch?v=A6yuHoFD70c&index=2&list=RD2kHF8IZ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gO3KeFpltDQ&list=RD2kHF8IZFGEU&index=6 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cRViXu28IsE
https://www.youtube.com/watch?v=cRViXu28IsE
https://www.youtube.com/watch?v=2kHF8IZFGEU
https://www.youtube.com/watch?v=A6yuHoFD70c&index=2&list=RD2kHF8IZFGEU
https://www.youtube.com/watch?v=gO3KeFpltDQ&list=RD2kHF8IZFGEU&index=6
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 רגשות – 3יחידה 

 מטרות: 

 שבין הלב לרגשות התלמידים יבינו את הקשר  .1

 את רגשותיהם ודרכים שונות לביטוי רגשותהתלמידים ידעו לזהות  .2

 

  :מהלך הפעילות

 דקות( 25)לב  –ביטויים 

הושיבי את התלמידים במעגל. הזכירי לתלמידים כי בתחילת היום דיברתם על הלב כמקום שבו מרגישים 

הסבירי כי מקובל לראות בלב את המקום שבו אנו שומרים את הרגשות. בשפה העברית את הרגשות. 

 ביטויים רבים הקשורים לרגשות, שמשולבת בהם המילה לב. קיימים

 (12עמוד  ספח עזרי הוראה)נויים על הרצפה, למרגלות התלמידים. פזרי את הביט

בקשי מהתלמידים בקשי מהתלמידים לבחור פתגם ולהסביר אותו. עזרי לתלמידים בפירוש הפתגמים. 

 לומר דוגמאות מהחיים שלהם לפתגמים.

 הפתגמים:

 ביטוי ציורי לרגש עז(מעומק הלב דברים  לומר( 

  איש הנותן לזולת( טוב לבאיש( 

 איש חסר רגש( איש בעל לב אבן( 

 איננו מרגיש פחד( אמיץ הלב( 

 מרגישים עצובים(   , שברון לבכשהלב נשבר( 

 )מוג לב )פחדן, מפחד מסיכונים 

 )אומר בליבו  )חושב, מהרהר 

 הוא אומר(לבו סמוך ובטוח )מלא בטחון, בטוח במה ש 

 )בלב כבד )בהרגשה לא טובה 

 )בלב שלם )ברצון מלא 

 )פיו וליבו שווים )ישר, כנה, אומר את מה שהוא מרגיש 

 )תשומת לב )הקשבה לדבר מסוים, ריכוז 

 )מחמם את הלב )גורם להנאה, משמח, מרגש 

 

תני את (, בהתאם לכמות הפתגמים. לכל קבוצה 2-4חלקי את הכיתה לקבוצות קטנות )בשלב הבא, 

 את המשפט. תלמידים לצייר ציור משותף, המבטא אחד הפתגמים. הנחי את ה
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  דקות( 25)רגשות 

 מעגל שיח –אפשרות  א 

במרכז הכיני מראש את משפטי המפתח הבאים ופזרי אותם על הרצפה המשיכי את הישיבה במעגל. 

עם התלמידים שיחה על נהלי ם להרים כרטיסיה ולהמשיך את המשפט. הנחי את התלמידי. המעגל

 (13עמוד  הוראה )נספח עזרי .רגשותיהם ועל דרכי התמודדות עם הרגשות

 המשפטים:

  ...עצוב לי כאשר 

 ...דברים שמשמחים אותי 

  ...הדרך שלי להביע עצב 

 ...הדרך שלי להביע שמחה 

  ...כשעצוב לי אני הכי אוהב 

  ...כשעצוב לי אינני אוהבת 

  ...כששמח לי אני הכי אוהב 

  ...כשעצוב לי אני פונה אל 

 ...דברים שמכעיסים אותי הם 

 ...כשאני כועס אני מתנהג בצורה 

 ...דברים שמרגיעים אותי כשאני כועס 

 ...כשאני אוהב משהו או מישהו אני עושה בשבילו 

 ...האנשים שאני הכי אוהב הם 

 

 לפעמים אני עצוב ולפעמים שמח –אפשרות ב 

חלקי לתלמידים את דף 'איך אני מרגיש היום'. הנחי את התלמידים לסמן את הרגש שלהם כרגע. אפשרי 

 (14-15 יםעמוד ספח עזרי הוראה)נלתלמידים לשתף ברגשות שלהם, על פי מה שסימנו.   
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 לפעמים אני עצוב ולפעמים שמח –אפשרות ג 

 השמיעי לתלמידים את השיר 'אני תמיד נשאר אני/עוזי חיטמן'.  

הנחי את התלמידים להמחזת השיר. כל תלמיד מקבל משפט וצריך להמחיז אותו. העמידי את התלמידים 

 על פי סדר המשפטים והשמיעי את השיר. 

 מומלץ לצלם את התלמידים בסרטון. 

 (16 , עמודנספח עזרי הוראה)

 

 ר:קישור להשמעת השי

cwpWI-https://www.youtube.com/watch?v=Su4Gv 

 

 צורות של לב  - דאפשרות 

בחרי מספר מתנדבים שמוכנים להציג בפני הכיתה. בקשי מהתלמידים להציג את צורת הלב במצבי רגש 

 שונים: שמחה, כעס, התרגשות, פחד, ביישנות או מבוכה, עצבות. 

 האם הלב שלנו משנה צורה כשאנחנו מרגישים רגשות שונים? שאלי: 

 

 אסיף-שלומית כהן /'צורות של לב'קראי עם התלמידים את השיר 

ל לֵב   שלומית כהן אסיף -צּורֹות שֶׁ

לִּי צּורֹות ֵאין סֹוף.  לַלֵב שֶׁ

ֲאנִּי כֹוֵעס גְּרֹוף. -כְּשֶׁ לִּי הּוא אֶׁ  ַהלֵב שֶׁ

ֲאנִּי חֹולֵם לִּי הּוא ֲעפִּיפֹון. -כְּשֶׁ  ַהלֵב שֶׁ

ֲאנִּי ּפֹוֵחד עֹון. -כְּשֶׁ לִּי הּוא שָׁ  ַהלֵב שֶׁ

ֵעב  ֲאנִּי רָׁ נִּיָׁה. –כְּשֶׁ מָׁ לִּי הּוא לַחְּ  ַהלֵב שֶׁ

ֲאנִּי צְֵּמא יָׁה. -כְּשֶׁ לִּי הּוא ֵמימִּ   ַהלֵב שֶׁ

יֹות ַכּדּור לִּי יָׁכֹול לִּהְּ  ַהלֵב שֶׁ

יָׁה. בִּ לָׁש וֲַאפִּילּו קֻׁ שֻׁ  מְּ

 וֲַאנִּי לֹא יֹוֵדעַ 

 וֲַאנִּי חֹוֵשב:

ש אֹוֵהב ֲאנִּי ַממָׁ  כְּשֶׁ

ה יֵש לַלֵב?!  ֵאיזֹו צּורָׁ

 

https://www.youtube.com/watch?v=Su4Gv-cwpWI
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 :הנחי את התלמידים לאחת מהפעולות הבאות

 צייר בכל ריבוע של הדף סמן ארבע ריבועים בדף ולעליהם ל. לצייר את הלב במצבים שונים

 : הלב כששמח, הלב כשעצוב הלב כשכועס, הלב כשפוחד.מצבים של הלבארבעה 

  .לחבר משפטים נוספים לשיר 

  המחזת השיר. כל תלמיד מקבל משפט וצריך להמחיז אותו. העמידי את התלמידים על פי סדר

 המשפטים. מומלץ לצלם את התלמידים בסרטון. 

 

  ניתן לסכם את היחידה בצפייה בסרטון "עולם של רגשות" )מתוך שירי הופ! ילדות ישראלית(:

 https://www.youtube.com/watch?v=CEuv95QAgqM   

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CEuv95QAgqM


 

46 
 

 

 ראש – 5/7יום רביעי  

 

 

 

  

נושא  פעילות  זמן עזרים

 השיעור

 שעות פעילות

 8:00-8:20 מפגש בוקר

 

 דפי מילים

 דפי ביטויים

 

 כרובים 2

 

 דק' 10

 דק' 20

 דק' 20

 דק' 20

 דק' 15

 פתיחה לנושא הראש

 שיר –ראש כרוב 

 ראש –ביטויים 

 חידות חשיבה

 זכרון קבוצתי

 

הראש 

 ותכונותיו

8:30-10:00 

 10:00-1:30 הפסקה וארוחת בוקר

 דפי בדיוק כמו שאני

צלחות חד פעמיות 

מנייר, חוטי צמר, 

חרוזים, נוצות, קרטוני 

ביצוע, צבעים, חפצים 

 קטנים וחומרי יצירה

 דק' 30

 דק' 45

 מחשבה בוראת מציאות

סדנת  –חשיבה חיובית וחשיבה יצירתית 

 יצירה

חשיבה 

יצירתית 

וחשיבה 

 חיובית

10:30-11:45 

 11:45-12:00 הפסקה

קוביות, דפים, סרגלים, 

 טושים, סול

 דק' 45

 

חשיבה  משחקי חשיבה מתמטית

 מתמטית

12:00-12:45 

 12:45-13:00 סיכום יום 
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 ותכונותיו הראש – 1יחידה 

 

 מטרות: 

 התלמידים יכירו את איבר הראש ואת חשיבותו .1

  הקשורים בראש ופתגמים התלמידים יכירו ניבים  .2

 התלמידים יפתחו מיומנות חשיבה לוגית .3

 

 מהלך הפעילות: 

 

 דקות( 10פתיחה לנושא הראש )

 

ום לתלמידים שהי. אמרי תחושים, לב, רגשו –ימים הקודמים על מה שעשו בפתחי את הפעילות בחזרה 

 הראש! –ידברו על איבר מאד חשוב בגוף שלנו 

 

  למה הראש שלנו כל כך חשוב?שאלי את התלמידים: 

 

 הסבירי לתלמידים:

הראש הוא אחד האיברים החשובים ביותר אצל האדם. בתוך הראש יש עצם גדולה שנקראת 'גלגלת' 

מאד, והיא שומרת על האיבר החשוב )הנחי את התלמידים לחוש את הגלגלת שלהם(, הגלגלת חזקה 

ביותר, חשוב כמו הלב, המוח. המוח הוא למעשה 'חדר הפיקוד' של כל הגוף שלנו. מהמוח מגיעות כל 

ההוראות לגוף שלנו. גם הוזזת יד פשוטה היא הוראה של המוח )בקשי מהתלמידים להרים יד  והסבירי 

וח אחראי גם על זכרון, על למידת דברים להם שכדי שהיד תתרומם, היא קיבלה פקודה מהמוח(. המ

 חדשים, על יכולת הדיבור ועל המחשבות שלנו.

 

ד חשובים, מהם? ח, אבל בחוץ יש לנו עוד דברים מאשאלי את התלמידים: בתוך הראש יש לנו את המו

 )הנחי את התלמידים למשש את הראש של עצמם ואת הפנים(.

 

ת מרבית איברי החישה )עליהם דיברו הילדים ביום חושים(: הראש כולל גם את הפנים, ובפנים יש לנו א

 ם. למעשה, ללא הראש אנחנו לא יכולים לתקשר עם העולם ולא יכולים לשרוד.ניאף, פה, עיניים ואז

 האם יש איברים שאפשר לוותר עליהם? )למשל: יד, רגל, שיער ועוד(שאלי את התלמידים: 
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 דק'( 20) שיר - ראש כרוב

 השמיעי את השיר בכיתה , (17נספח עזרי הוראה עמוד )חלקי לתלמידים את מילות השיר "ראש כרוב" 

 ניתן גם להמציא תנועות לשיר.יחד.  )מספר פעמים( ולמדי את התלמידים לשיר את השיר

 

 קישור להשמעת השיר:

https://www.youtube.com/watch?v=VOwAjnKzPpk 

 

 בקשי מהתלמידים לסמן בשיר:

 ביטויים הקשורים לראש -

 מילים שהם לא מבינים )כמו גרוש, כרוב כבוש( -

"אם קצת לימוד תהיה   - מה אפשר ללמוד על הראש מהשיר )באמצעות הראש אנחנו לומדים -

 פחות טיפש"(

 

 דק'(  20) ביטויים הקשורים לראש

. הנחי (18נספח עזרי הוראה עמוד )חלקי את הכיתה לקבוצות. לכל קבוצה חלקי את כרטיסיות הפתגמים 

 ו. פירוש שלבין האת התלמידים להתאים בין הפתגם ל

 הפתגמים:

 לפני כל דבר אחר בראש ובראשונה : 

 זלזול, חוסר רצינות :קלות ראש 

 רצינות :ראש כובד 

 שקורים סביבוהתעלם מדברים  :טמן ראשו בחול 

 מתבלבל, נבוך :מאבד את הראש 

 כינוי לאדם פיקח ונבון :ראש על הכתפיים 

 חולמני, לא מציאותי, מאושר :ראשו בעננים 

 מתאמץ מאוד למצוא פתרון שובר את הראש : 

 ממהר להיות ראשון כדי להתבלט קופץ בראש : 

 כולו, בכל איברי גופו מכף רגל ועד ראש : 

 התגאה הרים ראש : 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VOwAjnKzPpk
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 קראי את המשפטים עם התלמידים.לאחר העבודה בקבוצות, 

 

לסיכום חלק זה, אמרי לתלמידים כי הם צריכים להדגים את המשפט באמצעות הגוף שלהם )המחזה(. 

 כולם יחד. 

 העמידי את התלמידים,  הקריאי בכל פעם פתגם והתלמידים ידגימו את המשפט באמצעות גופם ופניהם.

 

 דק'( 25כרוב ) ראש -משחקי חשיבה 

חלקי את התלמידים לשתי קבוצות יחסית שוות )הן מספרית והן מבחינת כישורים(. הקבוצות יתחרו 

כרובים סה"כ(. כל תשובה נכונה מזכה בנקודה  2. חלקי לכל קבוצה ראש כרוב )בחידון טריוויה

ה או הגיע לכרוב קבוצה שסיימה את הכרוב ראשונ והתלמידים צריכים לקלף עלה כרוב אחד )שכבה(. 

 קטן יותר, מנצחת.

 

 שניות למסירת התשובה.  30מקסימום שאלי את הקבוצות שאלות. הגדירי 

 נהלי את הנקודות של הקבוצות על הלוח. 

 השאלות: 

 מי אני? )מלחין(  –אני כותב את המוזיקה של השיר  .1

 )וטרינר(אני מטפל בחיות, בודק שהן בריאות ונותן תרופה כשצריך, מי אני?  .2

 עם בוא האביב יש לי הרבה עבודה, אני גוזם, שותל וגם זורע. מי אני? )גנן( .3

אני בצבע שחור ולבן, רוב החברים שלי גרים באנטרקטיקה, יש לי כנפיים אך אני לא יכול  .4

 לעוף, מי אני? )פינגווין(

הילד שלי.  הרבה כמוני נמצאים באוסטרליה, אני מיוחדת כי יש לי כיס שבתוכו אני נושאת את .5

 מי אני? )קנגרו(

כך אומרים עלי.  –כשאני שמח אני מכשכש בזנב, יש גדולים כמוני ויש קטנים. אני חבר נאמן  .6

 מי אני? )כלב(
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 האף שלי ארוך עד הרצפה ויש לי אוזניים גדולות שמשמשות לי כמו מניפה. מי אני? )פיל( .7

 מכנים אותי 'ספינת המדבר'. אני גבוה מאוד ויש לי דבשת. מי אני? )גמל(  .8

 יש לי צוואר מאוד ארוך. הצבע שלי חום וצהוב עם כתמים גדולים וכהים. מי אני? )ג'ירפה(  .9

 מה פרה שותה בד"כ? )מים(  .10

 איזה בעל חיים הכי גדול מכל חיות היבשה? )פיל( .11

 )שי( 'מתנה'מילה נרדפת למילה  .12

 )עמית/רע/ידיד( 'חבר'מילה נרדפת למילה  .13

 )עב( 'ענן'מילה נרדפת למילה  .14

 )מטר(  'גשם'מילה נרדפת למילה  .15

 שמש )חמה( ''מילה נרדפת למילה  .16

 גוריון( -מי היה ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל? )דוד בן .17

 איזו עיר היא העיר הדרומית ביותר בישראל? )אילת( .18

 (1948אל? )באיזו שנה הוקמה מדינת ישר .19

אופציה לנקודת בונוס: מדוע שוברים כוס בחתונה? )לזכר  מה נהוג לשבור בחתונה? )כוס(   .20

 חורבן בית המקדש בירושלים(

 ( 1,000כמה מטרים יש בקילומטר אחד? ) .21

 ) איזה נחל זורם ברמת גן? )הירקון .22

 איזה הר הכי גבוה בישראל? )החרמון( .23

 ובזמן שיורד גשם? )ברק(  איך קוראים לאור שרואים בשמיים לפני .24

 מה שימש בית ליעל בסיפור "הבית של יעל"? )ארגז( .25

 איזו חיה היא מיץ פטל? )ארנב( .26

 איזה צבע היה לבלון של אלון בסיפור "מעשה בחמישה בלונים"? )אדום(  .27

 מי גרה בקומה הראשונה בסיפור "דירה להשכיר"? )התרנגולת(  .28

 קיימת )דממה, שקט(אני מילה. כשאומרים אותי אני כבר לא  .29

 מהו רפרפ? )פרפר לילה( .30

 

 דק'(  15)קבוצתי זיכרון משחק 

אמרי בקול רם רשימת מילים מראשך )למשל: בית, מכונית, שמיים, בובה, ילקוט ועוד(. הנחי את 

התלמידים להקשיב למילים. בתום ההקראה בקשי מהתלמידים בכל קבוצה לכתוב כמה שיותר מילים 

שהם מסיימים הם צריכים לכתוב חרוז לכל מילה. קבוצה שיש לה מספר מילים שהם זוכרים. אחרי 

 .וחרוזים גדול יותר, מנצחת. ניתן לבצע את המשחק גם עם הקרנת תמונות של חפצים או השמעת צלילים
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  וחשיבה חיוביתחשיבה יצירתית  – 2יחידה 

 מטרות: 

 התלמידים יתנסו בחשיבה יצירתית .1

 המושג 'חשיבה חיובית' ויתרגלו חשיבה חיוביתהתלמידים יכירו את  .2

 מהלך הפעילות: 

 דקות( 30מחשבה בוראת מציאות קיימת )

 כתבי על הלוח את המשפט "מחשבה בוראת מציאות". 

 שאלי את התלמידים: 

  ?מה אומר המשפט הזה 

  ?מה אתם חושבים עליו 

  ?אילו סוגי מחשבות? אילו מחשבות יש לנו 

 

 שוחחי עם התלמידים על המשפט: 

כשאנחנו חושבים מחשבות רעות כמו "אני לא אצליח" "זה לא יהיה טוב" "יהיה לי משעמם שם" "אני לא יפה" 

"לא יהיו לי חברים בחוג" וכן הלאה.. אנחנו בעצם יוצרים אנרגיה לא טובה וגורמים לכך שיתכן והדברים באמת 

שבים מחשבות חיוביות, כמו: "אני אצליח במבחן" "אני אהנה בטיול" "אני כך יקרו. לעומת זאת, כאשר אנחנו חו

אפגוש שם את מי שאני רוצה", "אני אצליח לחסוך כסף למשחק החדש" "אני אגשים את החלום שלי" וכן הלאה, 

דול ים ולכוחות של שמחה ואמונה, ולכן יש סיכוי גיאנחנו גורמים לאנרגיות טובות להיות איתנו, לכוחות פנימ

 יותר שהדברים יקרו לטובה.

 

אחד הדברים שמשפיעים על מחשבה חיובית, זה הכרת תודה. כאשר אנחנו מכירים תודה, אנחנו בעצם מברכים 

על מה שיש לנו, וחושבים בצורה טובה וחיובית. זה גורם לנו להרגיש יותר טוב ולהיות יותר מאושרים )הכרת 

 וגיים מתחום הפסיכולוגיה חיובית(.תודה כמדד לאושר נתמכת במחקרים פסיכול

 

 אחד משני דברים: ,בקשי מהתלמידים לומר על פי סבב

אני אומרת תודה לחברה שלי שחיכתה לי "משהו שהם רוצים לומר עליו תודה, או תודה למישהו. למשל:  .1

 "אני אומרת תודה על כך שיש לי משפחה אוהבת" או "כנס לכיתהיבהפסקה כדי לה

עצמם. למשל: "אני מאמינה שאני יכולה להיות רקדנית" או "אני חושב שאני בן אדם מחשבה חיובית על  .2

 נחמד וכיף להיות איתי"
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 השמיעי לתלמידים את השיר: 'בדיוק כמו שאני ככה זה טוב':

gUQugJVbRR-https://www.youtube.com/watch?v= 

 

. חלקי לתלמידים את דף 'בדיוק כמו שאני', והנחי את התלמידים לכתוב כמה שיותר מחשבות חיוביות על עצמם

 (19-21נספח עזרי הוראה עמוד )

 

       
 

 דקות( 30יצירה ) –חשיבה חיובית וחשיבה יצירתית 

 

 בחרי אחת משתי האפשרויות הבאות:  הפעילות,המשך ל

 

 הכנת לוכד חלומות ומחשבות רעות  -אפשרות א 

הסבירי לתלמידים כי בתרבויות מסוימות מאמינים כי ניתן ללכוד מחשבות רעות על ידי 'לוכד חלומות'. הנחי את 

 התלמידים להכנת לוכד חלומות.

חרוזים, : צלחות נייר )חזקות(, מחורר, מספריים, מחוגה. )מומלץ להכין מראש את הצלחות(. חוטי צמר, חומרים

 נוצות, צבעים, מדבקות.

 : אופן הכנה

ס"מ בהיקף המעגל(, גזרו את המעגל הפנימי. חוררו חורים  4-5סמנו במרכז הצלחת מעגל )השאירו   .1

 ס"מ זה מזה. 3-4בהיקף המעגל הפנימי, במרחק 

ם השחילו חוט צמר לאחר החורים וקשרו לולאה. מכאן ההשחלה לחוטים האחרים היא חופשית, מעבר בי .2

ים בודדים על החוט, שיכלאו זכל החורים כמה פעמים, עד שנוצרת רשת סבוכה. ניתן להשחיל מספר חרו

 בתוך הרשת. בסיום יש לבצע קשירה של החוט לאחד החוטים ברשת.

 קשטו את הלוכד באופן חופשי.  .3

השחילו  , השחילו את החוט וקשרו.דס"מ. חוררו חור בחלק התחתון של הלוכ 20חזרו חוט צמר באורך  .4

 מספר חרוזים וקשרו נוצה בסוף החוט. בחלק העליון של הלוכד חוררו חור והשחילו חוט לתלייה.

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-UQugJVbRRg
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  חנוך פיבן – הכנת דיוקן ראש -אפשרות ב 

 

 .(20)נספח עזרי הוראה עמוד הציגי לתלמידים דוגמאות מעבודותיו של האמן חנון פיבן. 

של קרטון ביצוע. בשלב הראשון הנחי את התלמידים לצייר את הראש שלהם.  חלקי לכל תלמיד חצי שמינית 

חי את התלמידים ליצירת הדיוקן מחומרים שונים שהם מוצאים   )חומרי יצירה, חומרי מחזור, לאחר מכן הנ

 .(רצוי לומר לתלמידים להביא מהבית דברים משומשים – צעצועים ישנים, גזרי עיתונים, דברים מהטבע ועוד
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 חשיבה מתמטית -חשבון בראש  – 3יחידה 

 מטרות: 

 התלמידים יתנסו במיומנות חשיבה מתמטית .1

התלמידים יתנסו בלמידה חווייתית ויגבירו את המוטיבציה הפנימית להתמודד עם אתגרי חשבון  .2

 ולמידה

 שיתוף פעולה, אחריות, עבודת צוות, מתן וקבלת משוב. התלמידים יכירו בערכים כגון .3

 

 מהלך הפעילות: 

 דקות( 45משחקי חשבון )

אפשרויות המתאימות לך ולתלמידים. בחרי את ה ,לפנייך מספר אפשרויות למשחקי חשבון

 .ניתן לשנות את רמת המשחקים בהתאם לידיעות התלמידים. הכיני את המשחקים מראש

  לקבוצות קטנות והחליפי את המשחקים בין הקבוצות )שיטת תחנות(קי את התלמידים חל

 ובו שתי שורות ממוספרות לוח הנחי את התלמידים לצייר  -  'משחק חיבור בזוגות' 

 .חלק לחישובים ניתן לתת לכל תלמיד דף וחתיכות סול.קוביות,  2. חלקי לכל זוג 1-12מ 

( וכותב בדף את תרגיל 3, 2אחד התלמידים מטיל את הקוביות )לדוגמא:  איך משחקים?

(. 5. מחשב את התוצאה ומניח קוביית סול קטנה על משבצת התוצאה )5=2+3החיבור: 

התור עובר לבן הזוג. הראשון מבין השניים שמופיעות לו קוביות סול בצבע שלו בכל 

התור עובר לבן הזוג. בשלב  –זהה הוא המנצח. אם יוצאת תוצאה  12עד  2-המספרים מ

 (. שאלי אותם מדוע. 1מסוים הילדים יבינו שלא ניתן להניח קוביית סול על התוצאה )

 

חלקי לתלמידים מקלות ארטיק/רופא. הנחי את  – 'ותרגיליםהתאמת כמות למספר ' 

על המקלות. הנחי את התלמידים להדבקת  1-15התלמידים לכתיבת מספרים מ 

כספרה שעל המקל. הנחי את התלמידים רוזים/גזרי נייר/עלים מהטבע ח /פונפונים

  ליצירת תרגילים מגוונים מהמקלות שיצרו, יחד עם חבריהם לקבוצה. 
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חלקי לכל תלמיד צלחת חד פעמית או עיגול בריסטול.  – 'או כפלחיבור 'בינגו  

. הנחי את התלמידים להטיל שתי 1-36הנחי את התלמידים לכתיבת מספרים מ 

קוביות., על פי תורות. התלמידים צריכים לחבר או להכפיל את הקוביות ולסמן 

מוקפים או המספרים  המשחק מסתיים כאשר כלבעיגול את המספר שיצא להם. 

 מספרים מוקפים(. 10מספר סף )למשל: הראשון שמגיע ל  שמגדירים

 

 -הכיני מראש את הכרטיסים (. 23-24נספח עזרי הוראה עמודים ) - '15סכום זכרון ' 

כרטיסים  3, 7כרטיסים עם המספר  3, 8כרטיסים עם המספר  3כרטיסים של מספרים:  16

כרטיסים עם  2, 10כרטיסים עם המספר  2, 6כרטיסים עם המספר  3, 9עם המספר 

אחד השחקנים מסדר את  .15מטרת המשחק: מציאת שני מחוברים שסכומם  . 5המספר 

השחקן הבא בתור הופך שני כרטיסים.  הכרטיסים בארבע שורות כשפניהם כלפי מטה.

הוא לוקח את שני הכרטיסים וממשיך באותו האופן עד שיקבל שני  – 15אם סכומם הוא 

, הופך אותם שוב ומניח אותם 15. אם סכום שני המספרים אינו 15כרטיסים שסכומם אינו 

 תהליך.ני כרטיסים ועובר את אותו התור עובר לשחקן הבא שהופך ש אותו מקום שהיו.ב

 המשחק מסתיים כשהכרטיסים מסתיימים. השחקן שיש לו יותר כרטיסים הוא המנצח. 

 

הנחי את  .3X3חלקי לתלמידים לוח (. 24נספח עזרי הוראה עמוד ) – תפזורת -1-2-3 

 תלמידיםלאחר מכן ה. לוחהבאופן אקראי על  1-9את המספרים  התלמידים לרשום

מחליפים את הדפים בניהם ומתחילים לשחק. המטרה היא למצוא מספר רב ככל האפשר 

של שלשות מספרים שיש להם צלע או פינה משותפים, כאשר בכל שלשה כזאת, תוצאת 
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)תרגיל נכון(. הנחי החיבור או החיסור של שני מספרים סמוכים היא המספר השלישי. 

 מנצח.  –צא יותר שלשות מי שמואת התלמידים לכתוב את התרגילים. 

 

עיגולים על  4לצייר חלקי לכל תלמיד דף נייר. הנחי את התלמידים  – חיבור עיגולים 

 )לבחירתם( בכל עיגול. 12-ל 2בין ו, ולרשום ארבעה מספרים שונים דף הנייר של

 לדוגמא: 

 

הסכום הוא אחד  ולחבר את שני המספרים שיצאו. אםשתי קוביות על התלמידים לזרוק 

 מנצח.  –הראשון שמוחק את כל ארבעת העיגולים שלו , יש למחוק אותו. המספרים בעיגולים
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 ידיים ורגליים -  6/7יום חמישי  

 

 

  

נושא  פעילות  זמן עזרים

 השיעור

 שעות פעילות

 8:00-8:20 מפגש בוקר

 

 

 חבל, כדור, מקלות

 דק' 20

 

 דק' 45

 

 דק' 20

 ידיים ורגליים –פתיחה 

 

 משחקי ידיים ורגליים 

 

 ריקוד רגליים וידיים

שימושי 

ידיים 

 ורגליים

8:30-10:00 

 10:00-1:30 הפסקה וארוחת בוקר

גואש, בד לבן, דפים, 

 תבניות גבס, גבס

 דק' 30-40

 

 דק' 30-40

 טביעות רגליים

 

 טביעות ידיים

מטביעים 

 –חותם 

יצירה 

בידיים 

 ורגליים

10:30-11:45 

 11:45-12:00 הפסקה

 דק' 25 פתגמים, חלקי פאזל

 

 דק' 20

 ביטויי ידיים ורגליים

 

 פנטומימת פתגמים/חידות מצוירות

ידיים 

ורגליים 

בשפה 

 העברית

12:00-12:45 

 12:45-13:00 סיכום יום 
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 שימושי ידיים ורגליים – 1יחידה 

 מטרות:

 התלמידים יכירו שימושים שונים של ידיים ורגליים .1

 התלמידים יתנסו בפעילויות ידיים ורגליים .2

 התלמידים יפתחו מיומנות מוטורית ומיומנות חשיבה יצירתית .3

 מהלך פעילות:

 דקות( 20ידיים ורגליים ) –פתיחה 

אמרי לתלמידים שהיום זהו היום האחרון של השבוע, בו עסקתם באיברים שונים בגוף. 

דיברתם על הלב, על הראש, על חושים והיום תדברו על איברים חשובים מאד, בעזרתם 

אנחנו עושים המון דברים, בעזרתם אנחנו מציירים, מחזיקים דברים, הולכים, רוקדים. 

 הגפיים. –ם מדובר? ידיים ורגליים שאלי: מישהו יודע על אילו איברי

 סדרי את התלמידים במעגל, שחקי עם התלמידים אחד משני משחקים:

את אומרת הוראות לביצוע באמצעות הידיים והרגליים  )למשל: להרים  – 'המלך אמר' 

ידיים, לשים את הידיים על הכתף, לרקוע ברגליים(. התלמידים צריכים לבצע את 

י "המלך אמר". אם אמרת משפט בלי המלך אמר, לא צריך הפעולה רק אם אמרת לפ

 –עומד על רגל אחת, אם הוא התבלבל שוב  –לבצע את הפעולה. תלמיד שהתבלבל 

 מתיישב.

 אפשר גם להשמיע ולרקוד את השיר "עודד אמר" )ערוץ הילדים(:

utube.com/watch?v=A7Isn1bV8cIhttps://www.yo 

 

השמיעי לתלמידים את השיר 'הוקי פוקי' ורקדי עמם את הריקוד )יד  – 'הוקי פוקי' 

 ימין, יד שמאל, רגל ימין, רגל שמאל(

 קישור לשיר: 

6OpI-https://www.youtube.com/watch?v=5noopF 

אחרי המשחקים, הנחי את התלמידים לכתוב כל אחד במחברת שלו, בצד אחד את המילה 

'ידיים', ובצד שני את המילה 'רגליים'. הנחי את התלמידים לכתוב תחת המילים כמה שיותר 

אפשר  ם.שימושים לרגליים וידיים, כמה שיותר פעולות שאנחנו מבצעים עם הידיים והרגליי

 כל תלמיד אומר בתורו. –יבור בסבב גם לעשות פעילות זו בד

https://www.youtube.com/watch?v=A7Isn1bV8cI
https://www.youtube.com/watch?v=5noopF-6OpI
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עמדי עם התלמידים על כך שאנחנו משתמשים ברגליים ובעיקר בידיים כמעט בכל פעולה 

 שאנחנו עושים. שאלי את התלמידים:

  מתי הידיים שלנו נחות? )כשאנחנו ישנים, כשאנחנו מקשיבים למשהו, כשאנחנו

 צופים בטלוויזיה(

  ?כשאנחנו יושבים, כשאנחנו שוכבים(מתי הרגליים שלנו נחות( 

  ?איך זה הרגיש? מה עזר לך להסתדר?האם מישהו פעם שבר יד או רגל 

  האם אתם מכירים מישהו שחסרה לו רגל או יד? או שהידיים או הרגליים שלו לא

מתפקדות טוב? מה הוא עושה? מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו? )שהגוף יכול 

 מגוונות לעשות כל מיני פעולות.להסתדר, ואפשר למצוא דרכים 

בקשי מתנדב שיחזיק חפץ עם הידיים ולאחר מכן הדגימי לתלמידים באמצעות תרגילים: 

 מתי היה לך יותר קל?  –שיחזיק את אותו החפץ ללא שימוש בידיים. שאלי 

להתיישב/לקום/לשכב  -בקשי מתנדב נוסף והנחי אותו לשנות את מנח הגוף מול הכיתה

 יים. שאלי את התלמידים: מתי קל לנו יותר? ללא עזרת יד

 דקות( 45משחקי ידיים ורגליים )

 הפעילי את התלמידים במשחקים. חלק מהמשחקים ניתן לבצע בחלל הכיתה וחלק בחצר.

  ידיים:

חלקי את התלמידים לזוגות. התלמידים יושבים זה מול זה ומחזיקים  – 'הורדות ידיים' 

את כף היד, המרפקים על השולחן. הם צריכים להוריד את היד של החבר לכיוון השולחן, 

 באמצעות כוח.

חלקי את הכיתה לשתי קבוצות, סמני את מרכז החבל בסרט ואת קווי  – 'משיכת חבל' 

 בללמשוך את החבל ולהעביר את הסרט שמרכז החהגבול של שתי הקבוצות. על הקבוצה 

 לצד שלהם.

הושיבי את התלמידים במעגל. על התלמידים לשיר את השיר 'קווא קווא  – 'קווא קווא' 

 אומה' באמצעות הידיים )מעבירים את השיר מאחד לשני(הדל

https://www.youtube.com/watch?v=FLJBRMFiBRM 

הושיבי את התלמידים במעגל. התלמידים מחזיקים זה בידיו של זה. את יושבת  – 'זרם' 

במעגל ומעבירה 'זרם' על ידי לחיצה עדינה בכף היד. תלמיד שקיבל זרם מעביר אותו 

, לשני הצדדים. לצד השני, לכף יד של הילד לידו. העבירי זרם בפעימות, מספר פעמים

תלמיד שמקבל את הזרם בשני הצדדים באותו הזמן, אומר 'התחשמלתי' ויוצא 

 .מהמשחק

https://www.youtube.com/watch?v=FLJBRMFiBRM
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העמידי את התלמידים זה ליד זה. התלמידים צריכים להרים ולהוריד את הידיים  -  'גל' 

 בזה אחר זה, כך שיווצר 'גל'. ניתן גם לאחוז ידיים ולהעביר את הגל בין הידיים

חלקי את התלמידים לזוגות. בכל זוג התלמידים יושבים זה מול זה.  – 'תופס בורח' 

תלמיד אחד פורס את כפות הידיים כלפי מעלה, והתלמיד השני מניח את כפות הידיים 

הבורח. מטרת  –התופס. התלמיד שידיו כלפי מטה  –עליו. התלמיד שידיו כלפי מעלה 

 -י שיברח. עם הצליח לגעתהמשחק, התופס צריך להצליח לגעת ביד של הבורח, מבל

 מתחלפים בתפקידים )החכמה היא להפתיע ולעשות את זה מהר(

הושיבי את התלמידים במעגל. התלמידים  –)משחק כיפי אל תוותרו!( 'קצב קצב' 

צריכים להושיט את הידיים שלהם קדימה, כך שכפות הידיים על הרצפה. כל אחד משחיל 

יד שמאל תחת יד שלידו )כך שלכל אחד יש  את יד ימין תחת יד התלמיד שלידו, ואת

שתי כפות ידיים של ילדים אחרים בין שתי הידיים שלו(. כל כפות הידיים מונחות על 

הקרקע. המשחק הוא לרקוע עם כפות הידיים על הרצפה )הרמה של כף היד ורקיעה(, 

ף היד והעברת הרקיעות במעגל בין כפות הידיים, על פי סדר. התחילי  ברקיעה אחת, כ

 2שלידיך רוקעת, זו שלידה רוקעת וכן הלאה. הכיוון מתחלף כאשר מישהו רוקע 

כ גם התלמידים "רקיעות. התחילי בכך שאת זו שרוקעת פעמיים ומחליפה כיוון ואח

 יוצא מהמעגל.  –יכולים, לפי רצונם. מי שמתבלבל ורוקע בזמן הלא מתאים או לא רוקע 

 

 רגליים:

 יתה לשתי קבוצות, ושחקו בחצר בית הספרחלקי את הכ –' כדורגל' 

חלקי את הכיתה לזוגות. בני הזוג עומדים זה מול זה על רגל אחת  –' תרנגולים 'קרב 

כשידיהם שלובות. התלמידים צריכים לקפוץ זה מול זה ולגעת זה בזה כך שהשני יוריד 

 את הרגל השנייה שבאוויר. תלמיד שהוריד את הרגל, נפסל.

ציירי קו ישר וארוך על הרצפה. התלמידים צריכים ללכת בזהירות  – ר''הליכה על קו יש 

על הקו הישר, מבלי ליפול. אפשר לאתגר את המשימה ולהנחות את התלמידים לשיר 

תוך כדי, לספור תוך כדי. אפשר לאתגר יותר ולעשות את זה בעיניים עצומות. יהיה 

 מעניין לראות לאן התלמידים מגיעים.

הציבי שלוש מקלות והעמידי את התלמידים בטור. התלמידים צריכים  – 'שלוש מקלות' 

 לקפוץ בין שלוש המקלות. הרחיקי את המקלות זה מזה לאחר כל תור, כך שהקושי יעלה. 

על משטח רך, באולם או על מדשאה, סמני קו ממנו קופצים והעמידי  – 'קפיצה למרחק' 

את הכיתה בטור במרחק ממנו )כך שיהיה מרווח לריצה ותנופה(. סמני את נקודות 

 הקפיצה של התלמידים.
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חלקי את הכיתה לשתי קבוצות והעמידי בשני טורים. הלוך  – 'מרוץ שליחים רגליים' 

יצה )אפשר גם ריצה לאחור(. כל תלמיד יוצא בתורו, ר –קפיצה על רגל אחת, חזור  –

 כאשר התלמיד שלפניו חזר, קבוצה שמסיימת ראשונה, מנצחת.

 –חלקי את הכיתה לשתי קבוצות והעמידי בשני טורים. הלוך  - 'מרוץ שליחים קפיצה' 

 הליכה על קצות האצבעות או רק על העקבים. -קפיצה, חזור

 

 רגליים וידיים )משולב(:

משחק קבוצתי. תני לתלמידים כדור פונפון או כדור רך. תלמיד אחד זורק  – 'שמות/עמודו' 

לפני שפוגע לתפוס את הכדור  התלמיד צריך. שם של תלמיד אחראת הכדור באוויר וצועק 

בקרקע. אם הצליח, הוא קורא בשם אחר, אם לא הצליח, צריך לזרוק ולפגוע באחד התלמידים. 

כאשר למישהו  אתה מקבל נקודה. –, אם הכדור נתפס מקבל נקודההתלמיד שנפגע  –אם פגעת 

נקודות, ממציאים לו שם חדש )השגיחי וודאי התלמידים לא נותנים לחבריהם שמות  3יש 

 פוגעים, אלא מצחיקים או מפתיעים(

דיים כלפי העמידי את התלמידים במעגל, כל תלמיד בפיסוק רגליים. וי – 'כדורגל סיני' 

מטה. הכניסי כדור למעגל. התלמידים צריכים להבקיע גול באמצעות הידיים לתוך 

 הרגליים של חבריהם.

 חלקי את הכיתה לשתי קבוצות והעמידי בשני טורים. -מרוץ שליחים מריצה  

התלמידים הולכים כזוגות. אחד על הרצפה )ידיים על הרצפה( והחבר מאחוריו מחזיק 

ך שהוא הולך כמו מריצה. התלמידים מחליפים תפקידים בסיבוב )בין לו את הרגליים, כ

 הלוך לחזור(. 

 

 

 דקות(: 20ריקוד ידיים/רגליים )

 

הכניסו את התלמידים לכיתה. העמידי את התלמידים במרכז הכיתה או בחזית השולחנות. 

שרואים ריקוד אחד. )לבצע את מה ביצוע הקריני את אחד הסרטונים והנחו את התלמידים ל

 בסרטון, יחד עם הסרטון(

 

 ריקוד רגליים:

IM7QY--https://www.youtube.com/watch?v=6P5g 

 

 ידיים: –שירים בשפת הסימנים 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLinHWv1DvIIL6oaABlp8sgdM6BUo

0GSNB 

https://www.youtube.com/watch?v=6P5g--IM7QY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLinHWv1DvIIL6oaABlp8sgdM6BUo0GSNB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLinHWv1DvIIL6oaABlp8sgdM6BUo0GSNB
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  יוצרים בידיים וברגליים -מטביעים חותם  – 2יחידה  

 מטרות:

 התלמידים ישתמשו בידיים וברגליים ליצירה .1

 התלמידים יפעילו חשיבה יצירתית .2

 

 מהלך פעילות:

  דקות 30 –רגליים טביעות 

 בחרי מבין הרעיונות הבאים: 

כל תלמיד יטבע את כף רגלו בתוך קערה עם גואש מדולל במים  -(1טביעת הרגל שלי ) 

או על בד גדול משותף לכל  מכן יניח את כף רגלו על דף משלו בצבע לבחירתו ולאחר

לאחר שהצבע יתייבש יחתום את שמו בתוך הטביעות שיצר. ניתן גם לכתוב  הכיתה.

 , החלומות שלי ועוד.לאן הייתי רוצה ללכת בחופשת הקיץבתוך טביעת כף הרגל: 

 , יצבע ויקשט.  A4על דף יו רגל פותכל תלמיד יצייר את כ - (2) שלי טביעת הרגל 

בית הספר.  התלמידים ידרכו הניחו בד גדול בחצב  -  ציור/כתיבה בכפות רגליים 

בגואש ולאחר מכן 'יציירו' על הבד באמצעות כפות הרגליים שלהם )למשל: כתיבת 

 עץ וכו(.  ,מילה, פרח

ויצירת ציור מההטבעה,  A4דריכה על דף  ,הטבעת כף הרגל בצבע - רגליים דמיוניות 

 למשל: 

 טרקטור    אפרוח  דג  

הכינו מראש מגבות הקפידו לשטוף את כפות הרגליים של התלמידים בתום הפעילות. 

 והודיעו להורים. מומלץ לבקש מהתלמידים להביא גרביים נוספות.

 דק'(  30) טביעות ידיים 

כל ילד יצייר את כף ידו, יקשט אותה, יכתוב את שמו/יכתוב  - (1טביעת היד שלי ) 

ות בחופש הגדול. ניתן להכין תערוכה על קיר החדר בתוכה: דברים שהייתי רוצה לעש

 ולתלות בו את כל כפות הידיים.
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כפות הידיים הטבעת גואש בצבעים שונים ובם יכפות ידיטבילת  – (2טביעת היד שלי ) 

 על בד לבן משותף. 

הנחי את התלמידים להטביע את האצבעות על דף,  – מפתיעות' ותאצבעת וטביע' 

(. הנחי את 25הדגימי לתלמידים את התמונה )מספח עזרי הוראה עמוד בצבעים שונים. 

 למשל: מטביעות האצבע כל מיני דברים, התלמידים ליצור 

 

        
 

הכינו גבס ותבניות מתאימו. התלמידים יטביעו את כפות  –' כפות ידייםיציקת גבס ' 

 ידיים. ניתן להטביע גם את השם, להוסיף חרוזים וקישוטים ולבצוע לאחר הייבוש. 

 הנחי את התלמידים ליצירת ציורים מגוונים בשילוב טביעות ידיים.  -'ידיים מפתיעות'  

         
 

כל תלמיד מצייר את כף ידו והאמה שלו מקשט, צובע וגוזר.  – ידיים' -מנדלה ' 

לאחר מכן, התלמידים ירכיבו יחד ציור משותף מכל כפות הידיים שלהם, בצורת 

 מעגלים או בכל צורה אחרת שיבחרו.
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 ידיים ורגליים בשפה העברית – 3יחידה 

 מטרות: 

 למידת ביטויים ופתגמים הקשורים לידיים ורגליים  .1

 מודעות לתפקידי כפות הידיים והרגליים  .2

 באמצעות אמנות אפשר להפוך טביעות ידיים ורגליים לציורים  –יצירתיות ודמיון  .3

 מהלך הפעילות: 

 דקות( 25ביטויי ידיים ורגליים )

הסבירי לתלמידים כי יש הרבה ביטויים בשפה העברית שמשתמשים בידיים וברגליים. אמרי 

 מדו כמה מהביטויים ואפילו ישחקו איתם.לתלמידים כי בחלק זה יל

חלקי לכל תלמיד חלק מפאזל. חלק אחד הכיני את הביטויים על פאזלים בעלי שני חלקים. 

הפירוש. הנחי את התלמידים להסתובב בחלל הכיתה למצוא את בן  –הביטוי, חלק שני  –

הוראה, עמודים  נספח עזרי) הזוג שלהם. עזרי לתלמידים שלא מצליחים למצוא את בן הזוג.

26-27) . 

במידה והפעילות קשה מדי לתלמידים שלך, הקריאי את הביטויים וכתבי על הלוח, והסבירי 

 על כל אחד מהם. 

לאחר שמצאו את בני הזוג, בקשי מכל זוג להקריא את הפתגם שלו, והסבירי את הפתגמים. 

 בקשי מהתלמידים להציע דוגמאות משלהם לביטויים.

 הביטויים:

 מקצוע )"מה משלח היד של אמא שלך? אמא שלי רופאה"( – יד משלח 

 מוכשר מאוד )"דודה שלי תמיד מחמיאה לי שאני מוכשר בציור, שיש לי  – ידי זהב

 ממש ידי זהב"(

 התאושש, התגבר על בעיה )"בשנה שעברה, דני לא הצליח  – לקח את עצמו בידיים

 בחשבון אבל בחופשת הקיץ הוא לקח את עצמו בידיים ותרגל המון עד שהצליח"(

 עוזר עיקרי, איש אמון )"אבא שלי הוא עובד חרוץ מאוד, הוא יד ימינו של  – יד ימינו

 המנהל"(

 עבדו בשיתוף פעולה )"מיקה וסבא עבדו בגינה יד ביד עד שהגינה הייתה  – יד ביד

 מוכנה"(

 הציע לה נישואין )"אני אוהב אותך מאוד ואני מתכנן יום אחד לבקש  – ביקש את ידה

 את ידך"(
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 בנדיבות )"אחרי בית הספר הלכתי ליואב ואמא שלו שמה לי ארוחת צהריים  – ברוחב יד

 ברוחב יד"(

 להיות במעקב, לשים לב לכל שינוי קטן )בלילה היה לי חום  – הדופק עם היד על

 ושמעתי את אמא אומרת לאבא שצריך להיות עם היד על הדופק"(

 בכנות גמורה )"עם יד על הלב אמא? האורז של סבתא יותר טעים"(  – עם יד על הלב 

 רגל  מכף וף )"בים המלח התכסינו בבוץלכל אורך הגוף, בכל הג – מכף רגל ועד ראש

 ראש(ועד 

 באופן מציאותי, מעשי )"תמיד אני רוצה לעשות המון  – עם שתי רגליים על הקרקע

 דברים בחופש ואחותי, שיש לה שתי רגליים על הקרקע, אומרת לי שלא נספיק הכל"(

 עיקרי הדברים בקצרה, מבלי לפרט )"ספר לי למה רבתם, על רגל אחת"( – על רגל אחת 

 שלפיו אדם מתנהג )"האמת היא נר לרגליו"(עקרון  – נר לרגליו 

 האמת בסוף תמיד מתגלית )"אם תשקרי למאיה היא בסוף תגלה  – לשקר אין רגליים

 ששיקרת לה, לשקר אין רגליים"( 

 הכשילו אותו, עצרו מישהו מלהתקדם )"הוא היה יכול לנצח בתחרות  – שמו לו רגל

 מו לו רגל"(ריצה אם לא היו מחליפים לו את הנעליים. פשוט ש

 נפתח בצורה כושלת )"אני רוצה לישון מוקדם אחרי החופש כדי  – מתחיל ברגל שמאל

לא להתחיל את השנה ברגל שמאל"( ***אפשר גם לבקש מהתלמידים להציע דוגמא 

 משלהם לביטוי הזה 

  נפתח בצורה מוצלחת )"אני רוצה לישון מוקדם אחרי החופש כדי  –מתחיל ברגל ימין

 שנה ברגל ימין"( להתחיל את ה

 

 דקות( 20) חידות מצוירות/פנטומימת פתגמים

לאחר שהתלמידים נחשפו לפתגמים, הפעילי את התלמידים בפעילות פנטומימה. בחרי מספר 

מתנדבים שירצו להציג. חלקי להם פתקים עם הפתגמים, התלמידים יצטרכו להציג את 

 הפתגמים ללא מילים ושאר הכיתה צריכה לנחש. 

לבצע את המשחק גם באמצעות ציורים על הלוח. התלמידים מקבלים פתק, מציירים ניתן 

 את הפתגם ושאר התלמידים צריכים לנחש.
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 שבוע שני

 9-13/7 
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 מבקרים בירושלים - 9/7 ראשוןיום 

 

 

 

  

נושא  פעילות  זמן עזרים

 השיעור

 שעות פעילות

 8:00-8:20 שירים בנושא ירושלים –מפגש בוקר 

דפים, צבעים, שיר, 

 בריסטולים

 –לוחות משחק 

ירושלים, דפי צביעה, 

צבעים, קוביות וחיילי 

 משחק

 דק' 15

 דק' 30

 דק' 45

 ירושלים עיר הבירה של ישראל

 שיר –מקומות בירושלים 

 משחקי שולחן -מבנים ואנשים בירושלים 

ירושלים 

עיר 

הבירה 

של 

 ישראל

8:30-10:00 

 10:00-10:30 ארוחת בוקרהפסקה ו

דפים צבעוניים, דבק, 

צבעים, גואש, דפי כסף 

וזהב, כדורי קלקר, 

 סיכות מתפצלות

 דק' 30

 דק' 45

 משחקי ירושלים

 מקומות ואתרים –יצירה בנושא ירושלים 

ירושלים 

פנים 

 רבות לה

10:30-11:45 

  הפסקה

 רשימת פתגמים

 דף עבודה פתגמים

 דק' 20

 דק' 25

 

 משחקי פתגמים 

 פתגמים והקשרים

ירושלים 

בשפה 

העברית 

שמות  –

 ופתגמים

12:00-12:45 

 12:45-13:00 סיכום סיכום יום ופיזור תלמידים דק' 15 
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 מפגש בוקר )בית ספרי( 

 

השמיעו לתלמידים שירים קצביים העוסקים בירושלים, והפעילו את התלמידים בהתעמלות בוקר או 

 בריקוד.

 שילמד תנועות, או ללמד את התנועות בעצמך.באפשרותך לבחור בכל פעם תלמיד אחד 

 

 קישורים להשמעת השירים:

 

 שישו את ירושלים/דודו פישר:

_hQs-https://www.youtube.com/watch?v=jYZYBR 

 שומר החומות:

https://www.youtube.com/watch?v=j6dmnoXGbGA 

 לך ירושלים:

https://www.youtube.com/watch?v=84NpwAHMmQ4&index=3&list=PLf0x

bcTS6G5juty0i2V7YgArlRPdcGh4t 

 מוסיקה חסידית:

PLe762VNHM5LgTqhttps://www.youtube.com/watch?v=aIHS3K0jrkE&list=

1SINhTvc671QYXlhmvQ 

 רק תפילה אשא:

https://www.youtube.com/watch?v=kAVFcFkXwmA&index=8&list=PLe762

VNHM5LgTq1SINhTvc671QYXlhmvQ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jYZYBR-_hQs
https://www.youtube.com/watch?v=j6dmnoXGbGA
https://www.youtube.com/watch?v=84NpwAHMmQ4&index=3&list=PLf0xbcTS6G5juty0i2V7YgArlRPdcGh4t
https://www.youtube.com/watch?v=84NpwAHMmQ4&index=3&list=PLf0xbcTS6G5juty0i2V7YgArlRPdcGh4t
https://www.youtube.com/watch?v=aIHS3K0jrkE&list=PLe762VNHM5LgTq1SINhTvc671QYXlhmvQ
https://www.youtube.com/watch?v=aIHS3K0jrkE&list=PLe762VNHM5LgTq1SINhTvc671QYXlhmvQ
https://www.youtube.com/watch?v=kAVFcFkXwmA&index=8&list=PLe762VNHM5LgTq1SINhTvc671QYXlhmvQ
https://www.youtube.com/watch?v=kAVFcFkXwmA&index=8&list=PLe762VNHM5LgTq1SINhTvc671QYXlhmvQ
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 ירושלים עיר הבירה של ישראל  - 1ידה יח

 מטרות: 

 התלמידים יכירו את ירושלים כעיר הבירה של ישראל .1

 התלמידים יכירו את המושג עיר בירה ויבינו מהי עיר בירה .2

 התלמידים יכירו מקומות בירושלים .3

 

 מהלך הפעילות:

 דקות( 10ירושלים  עיר הבירה של ישראל )

הכניסי את התלמידים לכיתה. תלי על קירות הכיתה תמונות של ירושלים ושל אנשים בירושלים או 

 הציגי את התמונות לתלמידים. 

 (28-32 הוראה, עמודים עזרי )נספח

 

 שאלי את התלמידים:

 ?מה הן התמונות האלו 

 ?מי מכם ביקר בירושלים? מה אתם זוכרים מהביקור 

  בירושלים? אילו מקומות אתם מזהים מהתמונות?אילו מקומות אתם מכירים 

  ?מהי עיר הבירה של ישראל 

  מהי עיר בירה 

הסבירי כי ירושלים מוגדרת כעיר הבירה של ישראל ובה נמצאים משרדי הממשלה, הכנסת ובית 

ומוסדות המדינה. בחלק מהמדינות העיר הבירה היא הגדולה ביותר. ירושלים היא העיר הגדולה 

 וררים בה קרוב למיליון איש.בישראל ומתג

 

 דקות( 30שיר ) –מקומות בירושלים 

הקריאי לתלמידים "אני אוהבת לעלות לירושלים"/תמר הירדני.    חלקי לתלמידים את מילות השיר

 (33)נספח עזרי הוראה עמוד  .את השיר
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 תמר הירדני/אני אוהבת לעלות לירושלים

בֶׁת לֲָׁעלּות  לַיִּם,"ֲאנִּי אֹוהֶׁ  לִּירּושָׁ

ַמיִּם. ן וְּשָׁ בֶׁ כֻׁלָּׁה אֶׁ יר שֶׁ עִּ ל הָׁ  אֶׁ

אֹות אֶׁת ַהחֹומֹות ַהיָׁפֹות כָׁל כָׁךְּ,  לִּרְּ

 

ֲאוִּיר ַהַצח. ה וְּהָׁ ֲאוִּירָׁ  לִּנְּשֹם אֶׁת הָׁ

לָׁה אֶׁת רֹב ַהיֹפִּי, נָׁטְּ יר שֶׁ עִּ י הָׁ  זֹוהִּ

קֹום גַם לָׁאֹפִּי. ַאר לָּׁה מָׁ  וֲַעַדיִּן נִּשְּ

 

בֶׁת לֲָׁעל לַיִּם,ֲאנִּי אֹוהֶׁ  ּות לִּירּושָׁ

רֹות ַהַמיִּם, נְּהָׁ  לְַּבֵקר במחילות ּוַבמִּ

ַסּפְּרֹות מְּ יקֹות שֶׁ ַעתִּ אֹות הָׁ טָׁ מְּ  לְַּטיֵל ַבסִּ

דֹוֵרי ּדֹורֹות. ים נִּפְּלָׁאִּים מְּ ּפּורִּ  סִּ

ֵבה מאד ה לָּׁה ַהרְּ רָׁ קָׁ יר שֶׁ י עִּ  זֹוהִּ

ַאר לָּׁה כַֹח לְּעֹוד.  וֲַעַדיִּן נִּשְּ

 

בֶׁת לֲָׁעל לַיִּם,ֲאנִּי אֹוהֶׁ  ּות לִּירּושָׁ

יד יַָׁדיִּם, י לְַּהצְּמִּ בִּ ל ַהַמֲערָׁ ל ַהכֹתֶׁ  וְּאֶׁ

וָׁה קְּ חּול ַהתִּ אִּ גּוַע, הָׁ  לְּזָׁכּור אֶׁת ַהגַעְּ

לַיִּם ַהבְּנּויָׁה. ד אֶׁת יְּרּושָׁ חָׁ אֹות יֹום אֶׁ  לִּרְּ

ים ֱאלֹהִּ יר הָׁ ש, עִּ יר ַהקֹדֶׁ י עִּ  זֹוהִּ

ים.     אֹובְּדִּ  וְֵּאלֶׁיהָׁ עֹוד יָׁשּובּו כָׁל הָׁ

 

לַיִּם,אֲ  בֶׁת לֲָׁעלּות לִּירּושָׁ  נִּי אֹוהֶׁ

ת ּובּורּות ַהַמיִּם. מֹשֶׁ ל גִּבְַּעת ַהַתחְּ  אֶׁ

ה דּו ַבגְּבּורָׁ מְּ מַֹע ֵאיךְּ הירושלמים עָׁ  לִּשְּ

א. בֹות ּובְַּפַחד נֹורָׁ רָׁ צֹור, ַבקְּ  ַבמָׁ

ב עָׁ ה וְּרָׁ צּוקָׁ ה מְּ עָׁ יָׁדְּ יר שֶׁ י עִּ  זֹוהִּ

לֹום' וְּלֹא  ּה הּוא 'שָׁ מָׁ ב'.ַאךְּ שְּ רָׁ  'קְּ

 

לַיִּם לֲַעלּות, בֶׁת לִּירּושָׁ  ֲהכִּי ֲאנִּי אֹוהֶׁ

חֹובֹות, רְּ ים, ַהגַנִּים וְּהָׁ אֹות אֶׁת ַהבָׁתִּ  כְֵּדי לִּרְּ

לָׁה, שָׁ מְּ יַת ַהמֶׁ רְּ ּפָׁט וְּקִּ שְּ  הכנסת, ֵבית ַהמִּ

ה. יר לַבִּירָׁ עִּ הֹוֵפךְּ אֶׁת הָׁ ה שֶׁ  וְּאֶׁת כָׁל מָׁ

ה דֹושָׁ יָׁה, ַהקְּ טֹורְּ יסְּ ת ָאז ַהיֹפִּי, ַההִּ שֶׁ  וְַּהמֹורֶׁ

ת, שֶׁ ּדֶׁ חֻׁ ים בגירסא מְּ זְּקִּ ַתחְּ יר מְּ עִּ ל הָׁ  שֶׁ

ַחֵשק לְַּהגִּיד: תְּ ַרֵחב ּומִּ תְּ  וְַּהלֵב מִּ

יד!" " מִּ יֶׁה תָׁ כָׁךְּ יִּהְּ ה, שֶׁ רֶׁ לַיִּם יִּקְּ  "יְּרּושָׁ
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 הנחי את התלמידים לביצוע המשימות הבאות:

 מקומות בירושלים המופיעים בשיר 5כתבו  .1

 לראות בירושלים? מה היא אוהבת לעשות בירושלים?מה המשוררת אוהבת  .2

 אילו דברים יש בירושלים שאין בעיר רמת גן, בה אתם חיים? .3

חלקו לכל תלמיד שמינית בריסטול: לבנה, שחורה או כסופה. והנחו אותם לצייר ציור על ירושלים 

 ים בשיר.לאור השיר. ניתן לחלק לקבוצות ולבקש מכל קבוצה לצייר ציור המתאים לבית מסו

ציור  –ציור בגירים או פנדה ; בריסטול כסוף  –ציור בצבעים ;  בריסטול שחור  –בריסטול לבן 

 .בלורדים זוהרים או גזירה והדבקה

 

 דקות( 45משחקי שולחן ) –מבנים ואנשים בירושלים 

   :הסבירי לתלמידים

לפני אלפי שנים, וחלקם מבנים בירושלים יש אתרים רבים ומעניינים. חלקם נבנו כפי שמספר השיר, 

חדשים. כשמטיילים בירושלים, ניתן לראות מבנים עתיקים: בתי כנסת, כנסיות, מסגדים, חומות 

ומגדלים. ניתן לראות גם מבנים חדשים: אוניברסיטה, הכנסת, בית המשפט העליון, מלונות, שדרות 

 ממילא, גשר המיתרים.

המייצגים אמונות שונות ודעות שונות. בירושלים חיים זה ירושלים מאופיינית בערב רב של אנשים, 

לצד זה ערבים ויהודים, אנשים שומרי מסורת, חרדים ואנשים חילוניים. אנשים המדברים שפות 

שונות, אמריקאים, אנשי אקדמיה וסטודנטים, פלסטינאים, נוצרים מזרמים שונים, אשכנזים 

 ישים.ומזרחיים, ילדים, צעירים, משפחות ואנשים קש

 הכיני מראש את משחקי השולחן.  

חלקי את הכיתה לקבוצות והושיבי סביב שולחנות. הניחי במרכז כל שולחן שני משחקים. התלמידים 

ישחקו בתורות במשחקים. הנחי את התלמידים לעבור בין השולחנות, על פי זמנים שתגדירי )למשל: 

 כל עשר דקות מחליפים משחק(.

 (34-57עמודים  נספח עזרי הוראהו )מצורפים בערכת משחקים

 משחק רביעיות  

 5-3: מספר משתתפים

 : כרטיסיות משחקעזרים

קלפים. מטרת המשחק היא להשיג ארבעה קלפים מאותה  5: מחלקים לכל תלמיד אופן המשחק

 הסדרה )מקומות, שירים, דתות וכו(. בכל תור שואל אחד התלמידים את חבריו למשחק. התלמידים 
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( "יש לך 'מקומות'"?, אם לתלמיד 1חד את השני על מה יש בידם, בסדר של שתי שאלות: שואלים א

הנשאל יש קלף מהסגרה עליה נשאל, הוא משיב "כן". לאחר מכן התלמיד שואל את השאלה השניה: 

( "יש לך את הקלף _____ ?". אם זהו הקלף בידו של הנשאל, עליו להעבירו לתלמיד השואל, וכן 2

מנצח מי שבידו מספר הרביעיות  יד ממשיך לשאול שאלות עד שמשיבים לו "לא".הלאה. התלמ

 הגבוה ביותר.

 

 
 

 

 אנשים ומקומות בירושלים –משחק זכרון  

 5-2: מספר משתתפים

 : כרטיסיות משחקעזרים

קלפים.  2: התלמידים מניחים את הקלפים שפניהם כלפי מטה. בכל תור מרים תלמיד אופן המשחק

קלפים זהים, הזוג שלו והוא ראשי להמשיך לשחק. תלמיד שזכה במירב הזוגות בסוף  אם הרים זוג

 המשחק, מנצח.

 (54-60)המשחק מצורף בנספח עזרי הוראה, עמודים 

 

 
 

 סולמות וחבלים בירושלים 

 4-2: מספר משתתפים

 : לוח משחק, כרטיסיות מידע, חיילים, קוביהעזרים

לוח המסלול באמצעות הטחת קוביה, על פי תורות. אם : התלמידים מתקדמים על אופן המשחק

מתגלשים למטה. במקומות  -מטפסים, אם מגיעים למקום בו יש נחש -מגיעים למקום בו יש שסולם

 בהם מופיעים סימני שאלה על גבי הלוח, יש להרים כרטיסיה ולקרא את המידע שבכרטיסיה.
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 העיר העתיקה -משחק מסלול  

 עזרים:

 ביה, חיילים בארבעה צבעים.לוח משחק, קו

 באותו הצבע. 3-4שחקנים. לכל שחקן   4

 : הכנסת כל החיילים לעיר העתיקה.המטרה

 אופן המשחק: 

 כל שחקן בתורו זורק קובייה ומתקדם על פי הקובייה. 

כאשר משלימים החיילים סיבוב שלם וחוזרים לצבע שלהם, הם יכולים להיכנס לתעלה הצבועה 

 כז הלוח.בצבע ולהגיע למר

אם שחקן אחר עלה על המשבצת בה הם עומדים, הם חוזרים להתחלה. שחקן שהכניס את כל החיילים 

 מנצח. –שלו לעיר העתיקה 

 

 
 

 אנשים בירושלים –מבוכים  

    

 ירושלים –דפי צביעה  
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 פנים רבות לה -ירושלים  – 2יחידה 

 מטרות:

 בירושלים והיסטוריה של העיר ירושליםהתלמידים יכירו פנים שונות של החיים  .1

 התלמידים יחוו חוויות הקשורות להווי העיר ירושלים: היסטוריה, ספורט, אמנות .2

 מהלך הפעילות:

 

 דקות( 30משחקי ירושלים )

 הוציאי את התלמידים לחצר בית הספר, בחרי כמה משחקים והפעילי את התלמידים:

בוצות, העמידי כל קבוצה בשורה, עם הפנים אחת חלקי את הכיתה לשתי ק -'תפסוני ירושלים'  

מטר זו מול זו. ילדי כל הילדים מושתות קדימה. בכל פעם, על פי  20מול השניה, במרחק של כ 

לים", כאשר הוא נוגע בילדי הקבוצה -רוש-תור, עובר ילד מקבוצה אחת לשניה, ואומר "י

ה, כאשר הוא מסיים, עליו "לברוח" השניה, בכל הברה נוגע בילדו של ילד אחר. בהברה האחרונ

בריצה בחזרה לכיוון הקבוצה שלו. הילד שנגעו בידו בהברה האחרונה צריך לתפוס אותו. אם 

הבורח הספיק להגיע לקבוצתו בלי שנתפס, התלמיד הרודף נשאר כ"שבוי" שלו, ועומד 

ח לברוח מבלי מאחוריו. בתור הבא, כאשר יבוא מישהו מקבוצתו, יוכל "לשחרר" אותו אם יצלי

 להיתפס.

 

בחרי תלמיד שהיה התופס. שאר התלמידים צריכים לברוח ממנו. כאשר  – 'תופסת ירושלים' 

התופס מתקרב עליהם לשבת ולומר מקום בירושלים או מילה הקשורה לירושלים )למשל: הר 

 הבית, הכנסת, דתיים, בירת ישראל, הכותל, כנסיה, בית כנסת וכו(

 

העמידי את התלמידים במעגל. בחרי שני מתנדבים. העמידי מתנדב אחד בתוך  –'חומת העיר'  

המעגל ומתנדב אחד מחוץ למעגל. בקשי מהתלמידים לאחוז ידיים. התלמידים במעגל הם 'חומת 

כנס פנימה, יהעיר'. התלמידים בתוך המעגל צריך לצאת החוצה והתלמיד מחוץ למעגל צריך לה

ומונעים מהם את היציאה והכניסה. מי שהצליח ראשון, מנצח. כאשר התלמידים יוצרים 'חומה' 

 ניתן לשחק מספר פעמים, עם מתנדבים שונים.

 

הסבירי לתלמידים כי ירושלים קדושה למספר דתות: יהודים,  –למי שייכת ירושלים'  -'הדגל 

מוסלמים ונוצרים. לכולם חשוב שירושלים תהיה שלהם, ולכן הם נלחמים עליה במשך שנים 

  ות.רב

חלקי את הכיתה לשתי קבוצות. סמני במגרש/חצר השטח המחולק לשני שטחים גדולים, בהם 

 אפשר לרוץ ולהתחבא. הניחי דגל בקצה של כל שטח, והקיפי אותו בעיגול בהיקף של מטר.
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סמני קו אמצעי בין השטחים, שיציין את הגבול. מטרת המשחק היא שכל קבוצה צריכה "לחטוף" 

 קבוצה השנייה, בעזרת שיתוף פעולה. כאשר שחקני קבוצה אחת נמצאים בשטח את הדגל של ה

של קבוצה אחרת, ניתן לתפוס אותם, פרט לזמן שהם נמצאים בהיקף הדגל, שזהו "שטח מוגן". ניתן 

לשחרר חבר שבוי רק בעזרת מגע )כמו בתופסת(. חטיפת הדגל יכולה להתבצע בעזרת תכנון ושיתוף 

 וצה.פעולה בין חברי הקב

 

שנה, חי  3000הסבירו לתלמידים כי לפני הרבה שנים, בערך לפני  –'המלך דוד אמר'  

   בירושלים המלך דוד.  עיר דוד היא ירושלים הקדומה ביותר.

אמרי לתלמידים הוראות לביצוע )תנועות גוף או פעולות פשוטות( והוסיפי לפני כל משפט את 

דוד אמר להרים ידיים...', 'המלך דוד אמר להוציא  המילים 'המלך דוד אמר...'. למשל: 'המלך

 'לשון....

התלמידים צריכים לעשות את מה שאת אומרת. אם אמרת משפט ללא צירוף המילים 'המלך דוד 

יוצא  –אמר', התלמידים לא צריכים לבצע את הפעולה. מי שהתבלבל וביצע את הפעולה 

 מהמשחק.

 

ידים לשתי קבוצות: הפועל ירושלים וביתר ירושלים. חלקי את התלמ – 'דרבי כדורגל ירושלים' 

אדום/לבן,  -ניתן לסמן את הקבוצות באמצעות קרפ צבעוני על היד/ראש. הפועל ירושלים

צהוב/שחור. הנחי את התלמידים למשחק כדורגל. הקציבי למשחק זמן  –בית"ר ירושלים 

שחק אחר בזמן משחק מוקצב. משחק זה מתאים בעיקר לבנים. הפעילי את בנות הכיתה במ

 הכדורגל.

 

סדרי בחצר בית הספר או בכיתה שולחנות וכסאות בצורת מבוך.   – 'מבוך מנהרות הכותל' 

הסבירי לתלמידים כי המבוך מדמה את העיר החצובה מתחת לעיר העתיקה. הנחי את התלמידים 

לזחול תחת הכיסאות והשולחנות. באפשרותך 'להטמין' בתוך המבוך פתקים והפתעות 

 לתלמידים. 

 

 דקות( 45ים )מקומות ואתר –יצירה בנושא ירושלים 

 הנחי את התלמידים לביצוע אחת מהיצירות הבאות:

 קיר ירושלים –1אפשרות 

 : דפי צביעה, צבעים, מספרים, דבק, ניירות כסף/זהבחומרים

 :אופן הכנה

 יצירה אישית:-חלק א  .א

 (57)נספח עזרים עמוד חלקי לכל תלמיד דף ועליו שרטוט של מבני ירושלים 
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את הדף, לגזור ולהדביק חלקים בצבע כסף וזהב, צבעים של אבן הנחי את התלמידים לצבוע 

 את היצירה, על פי קווי המתאר של הבתים/המבנים בדף. הנחי את התלמידים לגזור ירושלים.

 

 יצירה כיתתית: .ב

בחרי את אחד הקירות בכיתה או הכיני במרכז הכיתה פוליגל גדול או קרטון ביצוע גדול. על 

הדביקי יחד עם התלמידים את המבנים שיצרו, זה לצד זה, כך שיצרו את הקיר/קרטון הביצוע, 

 'תמונת העיר ירושלים'. הקפידי לשלב בין המבנים את ה'כותל המערבי'.

 

 

 יצירת הכותל המערבי –אפשרות ב 

 דפים חומים, צבעים, דבק חומרים:

 אופן הכנה:

 יצירה אישית: .א

 תמונה של הכותל המערבי.חלקי לכל תלמיד דף ריק. הראי לתלמידים 

 (50)מצורפת בנספח עזרי הוראה, עמוד  

הנחי את התלמידים כי הדף שקיבלו הוא אבן אחת מהכותל המערבי, וכי יחד יצרו את הכותל כולו. 

היצירה מתבצע באמצעות צבעים, דבק וחול. הנחי את התלמידים למלא את האבן בצבעים או 

 בהדבקת חול.

ם יכולים ליצור אבן על פי דמיונם, ולייחד אותה באמצעות צבעים, מילים הנחי את התלמידים כי ה

 או צורות.

 

 יצירה כיתתית: .ב

בחרי את אחד הקירות בכיתה. יחד עם התלמידים, צרו את הכותל המערבי מכל האבנים שיצרו 

 התלמידים הדביקו את האבנים בסמיכות זו לזו.  
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 חנות רוחטיצירת  –אפשרות ג 

 

 רוח מבריסטול טחנת .א

 בריסטולים, צבעים, סיכות מתפצלות, מספרים, דבק חומרים:

 אופן הכנה:

 (58)נספח עזרים עמוד  הראי לתלמידים תמונה של תחנת הרוח בשכונת ימין משה בירושלים

 

 
 

חלקים מהבריסטול: משולש ושתי רצועות  3חלקי לתלמידים קרטון. הנחי את התלמידים לגזירת 

 עבות.

 צבעים. /התלמידים לצייר את לבני התחנה באמצעות גירים הנחי את

 הנחי את התלמידים לצייר או לגזור את חלונות התחנה)רשות(

הנחי את התלמידים ליצירת חור במרכז שתי רצועות הבריסטול וראש המשולש. חברי לתלמידים את 

 הרצועות כך שיצרו שבשבת.

 

 

 טחנת רוח תלת מימדית .ב

ואלט/גלילי נייר מטבח, עיגולי קלקר, צבעים, בריסטולים, דבק, סיכות גלילי נייר ט חומרים:

 מתפצלות

 אופן הכנה:

 חלקי לכל ילד גליל נייר. הנחי את התלמידים לצביעת הגליל כאבנים ירושלמיות. .1
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חלקי לכל תלמיד עיגול קלקר, הנחי את התלמידים לגזירת הכדור לחצי וצביעתו. הנחי את  .2

 הכדור בראש הגליל.התלמידים להדבקת חצי 

הנחי את התלמידים לגזירת שתי רצועות בריסטול והצמידי את רצועות הבריסטול לגליל  .3

 .באמצעות סיכה מתפצלת

 

 

 

מומלץ להשמיע מוסיקה של שירי ירושלים בזמן היצירה. הדבר תורם לאווירה החגיגית, מתקשר 

 לנושא היום ומעודד את התלמידים ליצירה ושמחה.
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 שמות ופתגמים –ירושלים בשפה העברית  – 3יחידה 

 מטרות:

 התלמידים יכירו שמות ופתגמים הקשורים בירושלים .1

 התלמידים יבינו את המשמעויות הרבות שאנשים מייחסים לעיר ירושלים .2

 

 מהלך הפעילות:

 דקות( 20חידות ) –משחקי פתגמים 

)נספח עזרים,  הרשימה על הלוח.חלקי לתלמידים רשימה ובה פתגמים על ירושלים או הקריני את 

 (59עמוד 

הסבירי לתלמידים כי הם הולכים לשחק מספר משחקים, כאשר כל משחק מסמל פתגם. בסוף המשחק 

 יצטרכו לנחש באיזה פתגם מדובר. 

 "ירושלים הבנויה, כעיר שחוברה לה יחדיו"  

שהוא התופס. ברגע  מוציאים את הכיתה למסדרון או לחצר בוחרים תלמיד אחד – 'תופסת שרשרת'

שהתלמיד תופס מישהו מהתלמידים הם מחזיקים ידיים וצריכים לתפוס יחד. כל מי שהם תופסים 

מצטרף ל'שרשרת' התופסים. התופסים צריכים לאחוז ידיים ולרוץ יחד, ולתפוס כמה שיותר אנשים 

 שיתחברו לשרשרת.

גל. לכל תלמיד נותנים מספרים מעמידים את התלמידים במע – ידיים רגליים' -'פלונטר מחובר 

לתלמיד השני וכן הלאה...(. לאחר חלוקת  5,6,7,8לתלמיד הראשון,  1,2,3,4לידיים ולרגליים )

מספרים והם צריכים 'להתחבר' )יד אל  2המספרים, מסבירים לתלמידים כי כל פעם קוראים בשמות 

מתחבר  2', התלמיד שידו מספר 23ו  2יד, יד אל רגל, רגל אל יד(, כך למשל המורה אומרת: 'מספר 

. בכל תור מצטרפים עוד ועוד תלמידים ל'פלונטר האנושי'. מטרת המשחק היא 23עם תלמיד שרגלו 

 להצליח להישאר 'מחוברים'.

 על איזה פתגם מדובר?  –לאחר המשחק שאלי את התלמידים 

 הסבירי לתלמידים את משמעות הפתגם.

 

 "שישו את ירושלים גילו בה, גילו בה כל אוהביה"  

 

מחלקים לכל תלמיד לב אדום ומבקשים ממנו להחזיקו או להצמידו לבגד.  –'ריקוד האוהבים' 

 אפשר להגיד לתלמידים לרשום בתוך הלב שם של מישהו שהם אוהבים. משמיעים מוסיקה ומנחים 
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נעצרת. ניתן להנחות את התלמידים לרקוד  את התלמידים לרקוד לצלילי המוסיקה עד שהמוסיקה

 במעגל.

 

 על איזה פתגם מדובר?   –לאחר המשחק שאלי את התלמידים 

 הסבירי לתלמידים את משמעות הפתגם.

 

 "יברכך ה' מציון וראה בטוב ירושלים" 

מנחים את התלמידים להסתובב בכיתה באופן חופשי לצלילי המוסיקה. בכל פעם  – 'סיבובי ברכות'

רת המוסיקה הם צריכים לפנות למי שלידם ולברך אותו או להגיד לו משהו טוב. ניתן גם לחלק שעוצ

 את הכיתה לזוגות היושבים זה מול זה או זה לצד זה ולהנחותם לברך זה את זה.

 על איזה פתגם מדובר?   –לאחר המשחק שאלי את התלמידים 

 הסבירי לתלמידים את משמעות הפתגם.

 

ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש ם אשכחך א" 

 שמחתי"

מנחים את התלמידים להעברת מושגים ומילים בפנטומימה )אסור להם לדבר(. ניתן  –'פנטומימה' 

להוסיף אתגר למשחק ולאסור על התלמידים להשתמש ביד ימין. מילים לפנטומימה: כסא, בית ספר, 

 ורגל, טיול, גן שעשועים, קולנוע, ספרים וכל מילה אחרת שעולה על הדעת...(פיצה, משחק כד

 על איזה פתגם מדובר?   –לאחר המשחק שאלי את התלמידים 

 הסבירי לתלמידים את משמעות הפתגם.

 

 דקות( 25) –פתגמים והקשרים 

ני חלקי חי את התלמידים לחבר בין שנחלקי לתלמידים את דף 'פתגמים על העיר ירושלים'. ה

 (60)נספח עזרי הוראה, עמוד המשפטים. 

ניתן לבצע גם כמשחק כרטיסיות בקבוצות. צרי מחלקי המשפטים כרטיסיות והנחי את התלמידים 

 לסדר את המשפטים בצורה הנכונה.

 לאחר המשחק קראי עם התלמידים את המשפטים והסבירי את משמעויות הפתגמים.
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 סיכום יום

הפעילות בריקוד שרשרת של התלמידים ברחבי בית הספר, לצלילי השיר 'שישו את סיימו את יום 

 ירושלים'.

השמיעו את השיר לתלמידים, שירו יחד עם התלמידים וצרו שרשרת תלמידים או מעגלי תלמידים. 

כיתה ב, מעגל חיצוני  –כיתה א, מעגל חיצוני  –ניתן לרקוד במעגלים זה בתוך זה )מעגל פנימי 

 יתה ג'(כ –רחב 

 אפשר גם לסכם בשיחה על הלמידה:

 ?מה למדתם על ירושלים 

 ?אילו דברים חדשים אתם יודעים על ירושלים 

 ?מי גר בירושלים 

 ?עם איזה תחושות אתם יוצרים לגבי ירושלים 
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 סיפור תעלומה ומשחקי בילוש  – 10/7שני ה יום 

 

 

נושא  פעילות  זמן עזרים

 השיעור

 שעות פעילות

 8:00-8:20 מפגש בוקר 

דפי עזר טביעות 

 אצבעות

בלונים, כוסות, אבקה, 

 שוקו, 

גלילי נייר טואלט, סרט 

בד, ניירות צבעוניים, 

מדבקות, חידות 

 בציורים

 

 דק' 5

 דק' 30

 דק' 20

 דק' 20

 דק' 20

 

 דק' 10

 

 הצגת הסיפור  –פתיחה 

 טביעות אצבעות 

 הכנת ציוד בלשים 

 חידות בציורים  – איפה החיות

'חפש את הדמות' או 'מצא  –הכנת חידה 

 את ההבדלים' 

 אנחנו מתחבאים 

 

תעלומת 

גן החיות 

 –התנ"כי 

הופכים 

  לבלשים

8:30-10:00 

 10:00-10:30 וארוחת בוקר הפסקה

 תגי בלשים

 

מים, צנצנות כדורי 

קלקר, צבע מאכל, נייר 

 סופג, שמן

 דק' 10

 דק' 30

 דק' 30

 

 הופכים לבלשים 

 חידות בלשיות 

 ניסויי מים וצבע 

 

בלשים 

 –צעירים 

מחשבה 

 והגיון 

10:30-11:45 

 11:45-12:00 הפסקה

 

צבעי בתיק, דליים, 

חולצות ישנות, מים, 

 גומיות

 דק' 15

 דק' 30

 סוף התעלומה  

 חולצות בטיק  –יצירת חולצות בלשים 

 

תעלומה ה

 –נפתרת 

הכנת 

חולצות 

 בלשים

12:00-12:45 

 12:45-13:00 יוםסיכום 
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 הופכים לבלשים צעירים –תעלומת גן החיות התנכ"י – 1יחידה 

 מטרות:

 סיפורי תעלומה –התלמידים יכירו סוג ספרותי של סיפורים  .1

 התלמידים יתנסו בפתרון חידות וחשיבה יצירתית .2

 מהלך הפעילות:

 דקות( 5הצגת הסיפור ) –פתיחה 

אמרי לתלמידים כי השבוע הוא שבוע סיפורים ומשחקים, והיום יעסקו במשחקי בילוש. הלהיבי 

 אותם ואמרי להם כי היום יהפכו לבלשים צעירים ויפתרו חידות ותעלומות! 

 הקריאי לתלמידים את הסיפור הבא:

רועים "לפני שאתחיל, עלי לציין שכל מה שתשמעו היום הוא אמיתי )כמעט הכל(, ומבסס על אי

 שהתרחשו באמת!

 בגן החיות המפורסם בירושלים, גן החיות התנכ"י, קרתה בשבוע שעבר תעלומה מסתורית.  

עובדי גן החיות, שהגיעו כמו בכל בוקר לעבודה, נדהמו לגלות כי הכלובים ריקים! החיות נעלמו 

בלילה וככל הנראה ברחו מגן החיות! העובדים עמדו המומים ולא ידעו מה לעשות. האם החיות ברחו 

כיוון לכיוון הכותל המערבי? אולי הן ברחו לכיוון הכנסת? או אולי האוניברסיטה? אולי הן ברחו ל

 אצטדיון הכדורגל? 

זה היה די מוזר לראות את החיות מסתובבות ברחובות העיר, ובעיר העתיקה! ומה עם התושבים? 

 !הם עלולים להבהל מאד

 צריך במהרה לעזור לעובדי גן החיות ולפתור את התעלומה!

פתור לפני שנתחיל, האם אתם מוכנים לקחת חלק בתעלומה בלשית? האם אתם חושבים שתצליחו ל

 את החידות ולהפוך בעצמכם לבלשים אמיתים?!

 דקות( 30) –טביעות אצבעות 

 טביעות בעלי חיים-שלב א 

חלקי לתלמידים את דף המשימה 'טביעות רגליים חיות'. הנחי אותם להתאמת טביעות הרגליים של 

 (61)נספח עזרי הוראה, עמוד  החיות לחיה המתאימה.
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 אנשיםטביעות אצבעות של  –שלב ב 

 טביעות אצבעות על כוס 

 : כוסות, אבקת שוקו או קמח וגיר, טלק או עפרון מפורר )צבעוני(חומרים

הנחי את התלמידים לגעת באפם ובמצח שלהם עם האצבעות. לאחר מכן  אופן ביצוע הניסוי:

הנחי אותם להחזיק בכוס או לגעת בחלון הכיתה. שאלי אותם: האם אתם רואים את טביעות 

האצבע שלכם במקומות שנגעתם? לאחר מכם הנחי את התלמידים לפזר מעט אבקה צבעונית 

(. האבקה תבליט את טביעות האצבע של במקומות בהם נגעו )ניתן לבצע באמצעות מכחולים

הילדים. ניתן כהמשך לפעילות להכין כרטיס טביעת אצבעות לכל תלמיד, על ידי החתמה בצבע 

 גואש שחור.

ניתן לחלק את התלמידים לזוגות, כל תלמיד מטביע טביעות אצבעות במקום מסוים והחבר צריך 

 לגלות באמצעות האבקה את טביעות האצבעות של חברו.

 

 טביעות אצבעות על בלון  

 : בלון, דיו/צבעחומרים

: הטביעו את אצבעות הילדים בדיו והחתימו על הבלון )לא מנופח(. לאחר אופן ביצוע הניסוי

 מכן נפחו את הבלון וראו את טביעת האצבע גדלה.
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 עקבות בחצר  -שלב ג' 

הוציאו את התלמידים לחצר בית הספר. הנחו אותם לחפש בחצר סימנים או עקבות של בעלי חיים 

)נספח או בני אדם. הנחו אותם לחיפוש סימנים אחרים שאינם רק עקבות )למשל: גללים, קן וכו(. 

 (62עזרים עמוד 

 דקות 20 –הכנת ציוד בלשים 

בלשים אמיתיים וכדי לערוך תצפיות, אמרי לתלמידים שכדי להיות  –הכנת משקפות תצפית 

 צריכה להיות להם משקפת. הנחי אותם להכנת משקפת אישית

 גלילי נייר טואלט, ניירות צבעוניים/צבעים, דבק, סרט או חבל, שדכן. 2 חומרים:

 :אופן הכנה

 קשטו את שני גלילי הנייר .1

 חברו בדבק את שני גלילי הנייר .2

 המשקפתחברו חבל/סרט צבעוני בשני צדדי  .3

 קישור להכנת משקפת:

-D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AAhttp://www.yeshla.co.il/content/%

-%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%A4%D7%AA

-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C

%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%98 

 

      

 פעילות עם משקפות:

הוציאי את התלמידים לחצר. העמידי את התלמידים במקומות שונים בחצר. הנחי את התלמידים 

להסתכל במבט קצר על הסביבה שלהם. לאחר מכן הנחי את התלמידים להסתכל שוב בדייקנות על 

מעלות(. הנחי את התלמידים לכתוב על  360הסביבה באמצעות המשקפת שיצרו. )בסיבוב איטי של 

 דברים שראו באמצעות המשקפת שלהם )ולא ראו קודם(.  5-10דף 

http://www.yeshla.co.il/content/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%98
http://www.yeshla.co.il/content/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%98
http://www.yeshla.co.il/content/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%98
http://www.yeshla.co.il/content/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%98
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 שאלי את התלמידים:

 פת? )מיקוד, ראייה לרחוק, התמקדות בפרטים קטנים(מה תפקידה של המשק

 

 דקות( 20חידות בציורים ) –איפה החיות?

 הקריאי לתלמידים את המשך התעלומה:

"הרמזים של עקבות החיות והסימנים של החיות בעיר עדיין לא הובילו לפתרון התעלומה. החיות 

עצים, יש כאלה שאמרו שראו אותם  עדיין מסתובבות בעיר. יש אנשים שאומרים שראו אותם מאחורי

 מאחורי בניינים, ויש כאלה שאמרו שאפילו ראו אותם בקניון!

 לחלק מהחיות קל מאד להסתתר כי הן קטנות, ולחלק מהחיות קצת קשה יותר כי הן גדולות". 

 שאלי את התלמידים: 

 ?'מי יודע מה משמעות המילה 'הסוואה 

  ?מהי הסוואה בטבע 

 התחבא?מתי אנחנו צריכים ל 

  הסבירי לתלמידים על הסוואה בטבע:

הסוואה היא היטמעות של בעל חיים או צמח בסביבה כך שלא רואים אותו. בעלי חיים מסווים את 

עצמם כאשר הם מרגישים בסכנה או שהם לא רוצים שיגלו אותם, למשל כדי לא להיאכל או אם הם 

מם בעיקר באמצעות צבעים. או שהם רוצים לטרוף בעל חיים אחר. בעלי החיים מסווים את עצ

בצבעים של הסביבה שלהם או שהם משנים צבע בהתאם לסביבה שלהם. יש גם בעלי חיים שיש 

עליהם נקודות או ציורים שנראים כמו אברי גוף )למשל עיניים או מחושים( וכך הם מבלבלים את 

 בעלי החיים האחרים שבאים לפגוע בהם.

תמונות של בעלי חיים מוסווים ושאלי אותם אם הם מצליחים לראות את הקריני לתלמידים על הלוח 

 (63-65מודים ע, הוראה עזרי )נספח בעל החיים.

למצוא את החיות  –חלקי את התלמידים לזוגות או לקבוצות קטנות. חלקי לתלמידים חידות מצוירות 

זוג שמסיים מקבל  –הזוגות בציורים שונים וציורי 'מצא את ההבדלים'.  אפשר לערוך תחרות בין 

מודים ע, הוראה עזרי )נספח את המשימה הבאה, ואפשר לחלק כל פעם משימה לכל הזוגות יחד.

66-75) 

 חידות מציאת פרטים 

 ?איפה החתול 

 ?איפה הפנדה 

 הציור השבועי לילד 
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 חידות 'מצא את ההבדלים' 

 

 דקות( 20ההבדלים' )'חפש את הדמות' או 'מצא את  –הכנת חידה 

הנחו את התלמידים כי בשלב זה יכינו בעצמם חידה לחבריהם או לבני משפחתם. התלמידים יכולים 

 לבחור איזה חידה להכין.

חלקו לתלמידים דף מרובע )לא גדול(. הנחו את התלמידים לצייר צורה מסוימת  – 'חפש את הדמות'

)לב, ריבוע, נעל, עפרון, סמיילי או כל צורה קלה אחרת(, הנחו אותם לצייר ציור סביב הצורה כך 

שלא יראו אותה, להסוות את הצורה. ניתן לבקש מהתלמידים להמציא סיפור מתאים לציור, כמו 

 ציור השבועי לילד'.הסיפורים של 'ה

חלקו לתלמידים דף ועליו שני ריבועים זהים בגודלם )לא גדולים(. הנחו את  – 'מצא את ההבדלים'

הבדלים. תנו דוגמאות לתלמידים: כובע  5התלמידים לצייר שני ציורים אותו דבר,  ולשתול בהם 

 שונה, שעה שונה בשעון, מספר עיגולים שונה על חולצה וכו'

 דקות( 10) –ים אנחנו מתחבא

לסיכום פעילות זו, הוציאי את התלמידים לחצר ושחקו ב'מחבואים'. אמרי לתלמידים שהם צריכים 

 להסוות את עצמם בצורה הטובה ביותר במהלך המשחק, כפי שלמדו בפעילות.
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 חידות וגילויים  – 2יחידה 

 מטרות:

 חוקי הטבעהתלמידים יכירו עובדות חדשות ויעשירו את ידיעותיהם על  .1

 התלמידים יפתחו מיומנויות חשיבה והגיון .2

 מהלך פעילות:

 דקות( 10הופכים לבלשים )

אמרי לתלמידים כי בפעילות הבוקר הוכיחו את כישוריהם כבלשים ולכן הם הופכים לבלשים 

מוסמכים. חלקי לכל תלמיד "תג בלש" )מצורף בנספח עזרים( ובקשי ממנו להמציא לעצמו שם, 

 ות האופי החזקות שלהם, תכונות שיכולות לסייע להם בפתרון תעלומות. בהתאם לתכונ

 זכרון כביר" -נוצה קלילה", "אמיר  -מוח ברזל", "הילה  -למשל: "יעל 

 (76)נספח עזרי הוראה עמוד  הצמידי את התגים לתלמידים באמצעות סיכות או כשרשרת.

 

 דקות( 30חידות בלשיות )

 'גשש בלש' מהסדרה 'בלי סודות'/הטלוויזיה החינוכית:הקריני את אחד הסרטונים של 

 מיהו השתקן המזוקן?:

https://www.youtube.com/watch?v=kgBd9oRqgJE 

 תעלומת המזוודה:

/www.youtube.com/watch?v=7rT5I62ljWIhttps:/ 

 גשש בלש: –מה מסתתר 

https://www.youtube.com/watch?v=7rT5I62ljWI 

 

 "!פותר כל תעלומה -אמרי להם לחזור במקהלה אחרי השורה: "גשש בלש בפעולה

 מוכנים לחידות? הלהיבי את התלמידים לקראת החידות.שאלי את התלמידים: אתם 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kgBd9oRqgJE
https://www.youtube.com/watch?v=7rT5I62ljWI
https://www.youtube.com/watch?v=7rT5I62ljWI
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 בחרי מתוך חידות ומשחקים אלו, בהתאם לרמת הכיתה:

 מקבל נקודה. -שאלי את התלמידים את החידות. תלמיד שמצליח לענות -' 'חידות סיפורים 

 הלכת לבקר חבר, והגעת למסקנה שהוא היה לפני הביקור שלך בים. מה היו הסימנים שהובילו .1

 אותך למסקנה הזו? )רואה שיש על החבר שאריות חול, רואה שהוא השתזף(

הלכת לחבר והגעת למסקנה שיש לו כלב בבית, למרות שלא ראית אותו. מה היו הסימנים  .2

 שהובילו אותך למסקנה הזו? )רואה שערות על הרהיטים, שומע נביחות(

ה. מה היו הסימנים שהובילו נכנסת הביתה והבנת שאמא שלך ניסתה להכין עוגה ולא הצליח .3

אותך למסקנה הזו? )מריח ריח של משהו שרוף, רואה עשן עולה מהתנור, רואה סימני לכלוך 

 ועוד.(

הגעת למסקנה שהשכנים שלך כבר תקופה ארוכה לא היו בביתם. מה היו הסימנים שהובילו  .4

וונם, פירות אותך למסקנה הזו? )עומס של מכתבים בתיבת המכתבים, דלת נעולה, שקט מכי

 ועלים נושרים מהעצים ואף אחד לא אוסף(

ברשותך שני נרות שכל אחד מהם מספיק להדלקה של שעה. בכל זאת מצאת שיטה להדליק  .5

אותם לשעה וחצי בדיוק, בלי שעון או אביזרים אחרים. איך ידעת שעברה שעה וחצי? )ניתן 

ני מדליקים רגיל כדי למדוד שעה להדליק נר אחד משני צדדיו וכך למדוד חצי שעה, את הנר הש

 נוספת(

חורף גשום וקר, ואתה הולך ברחוב ורואה מולך זוג תיירים. אתה מבין שהם מגיעים מארץ קרה  .6

יותר משלנו. איך הסקת זאת? )למרות שקר מאוד בחוץ התיירים לבושים בבגדים קלים, יכול 

 להיות שהם רגילים לקור עז יותר במדינה ממנה הגיעו(

מים כשחזרת הביתה מבית הספר, הנחת את התיק על הרצפה והלכת לשתות מים. על באחד הי .7

השיש היו מונחים לחם, ביצים, וכוס מים עם קוביות קרח. הדלת למרפסת הייתה סגורה. לא היו 

אנשים בבית אך הצלחת להסיק שלפני זמן קצר כן היו אנשים בבית. כיצד הסקת זאת? )קרח 

 במים שלא נמס עדיין!(

יפור תיבת נוח, שלח נוח את היונה כדי לבדוק אם המבול נפסק והארץ יבשה. היונה חזרה בס .8

אליו עם עלה של זית בפה. איך ידע נוח שהמבול הסתיים? )המים יבשו ולכן העץ היה גלוי 

 והיונה יכלה להביא את הענף, הענף היה יבש(

 

  –משחקי הסתרה וגילוי  

מה החפץ? בחרי מתנדב מהכיתה. הנחי אותו לבחור חפץ  מסוים. באמצעות שאלות הכיתה  .א

צריכה לנחש מה החפץ שלו. המשימה היא לנחש בכמה שפחות שאלות. )ניתן לבחור גם 

 דמות( 

הושיבי את התלמידים במעגל. הנחי אותם להניח את הידיים מאחורי הגב.  –תופסת גנבים' ' .ב

י למתנדב להחזיק חפץ כלשהו )מטפחת, מחברת או כל חפץ אחר(. בחרי מתנדב ראשון. תנ

התלמיד מסתובב סביב המעגל. עליו להניח את החפץ מאחורי מישהו שיושב. ברגע 

 שהתלמיד שיושב הבחין בכך, עליו לקום ולרדוף אחרי התלמיד המסתובב, כשני סיבובים 



 

90 
 

 

להתיישב במקומו של התלמיד הרודף. סביב המעגל. בתום השלמת שני הסיבובים על התלמיד הבורח 

במידה והצליח,  התלמיד הבא ממשיך לסבב הבא )מניח את החפץ מאחורי תלמיד ובורח(, במידה 

 הוא ממשיך לסבב הבא עד שמצליח. –ונתפס 

הוציאי שלושה מתנדבים מהכיתה. שאר תלמידי הכיתה בוחרים חפץ או  -'הדובי שלי הוא'  .ג

והם יקראו לו בשם זמני 'הדובי'. הכניסי את שלושת התלמידים משהו שהם רוצים לדבר עליו, 

המתנדבים. התלמידים צריכים לנחש על מה מדובר. כל תלמיד מהכיתה מתאר או אומר בתורו 

משהו על הדבר שבחרו, במקום המילה שבחרו הוא אומר 'דובי'. למשל: בחרו את המילה 'בית', 

כי אוהב להיות בו'.. ה'דובי' שלי קרוב לכאן, אז אומרים: 'הדובי' שלי הוא המקום שאני ה

 .מנצח -ה'דובי' שלי בצבע לבן וכן הלאה. הראשון מבין המתנדבים שניחש

 

 .כתבי את המשפטים על הלוח או הקריאי לתלמידים –חידות 'הוא והיא'  

 _______________________________ הוא אחד מכלי המטבח והיא כלי שייט

 _______________________________  בראש העצים הוא שער הכבשים והיא

 ________________  הוא מים קפואים והיא מה שיש לאדם ללא שיער על הראש

 _______________________________  הוא חוד של מחט, היא חיה מבדחת

 _________________________  הוא נמצא על חוף הים והיא זקוקה לתרופה

 _________________________  וע והיא סוג של משקההוא הד שאפשר לשמ

 _______________________  הוא בא אחרי הברק , היא על ראשו של האריה

 _______________________________  הוא מגדל צמחים, היא מגדלת ילדים

 ____________________________  הוא מה שהדבורים עושות, היא גב הגמל

 _________________  ה ועוזר לראיה, היא צורתה של השמלההוא בריא לאכיל

 __________________________________  הוא כלי ניגון, היא ימה בישראל

 

 באפשרותך להוסיף או לשנות חידות, בהתאם לרמת הכיתה קישורים לאתרי חידות:

yoo.co.il/hidot-http://www.yo/ 

http://chidot.co.il/ 

 

 

 

 

http://www.yo-yoo.co.il/hidot/
http://chidot.co.il/
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 דקות( 30) -ניסויי מים וצבע 

 אמרי לתלמידים כי הם ממש קרובים לפתרון תעלומת החיות. הקריאי להם את הקטע הבא:

נת המשטרה. רואה צאן שהלך "לאחר יום שלם של חיפושים אחר החיות, התקבלה ידיעה חשובה בתח

על הגבעות של ירושלים, הגבעות הקרובות לגן החיות התנכ"י, שאין עליהם בתים או בניינים, שמע 

קולות מוזרים מכיוון המעיין המפורסם 'עין לבן'. במעיין זה מספר בריכות, שבימים רבים בשנה הם 

אדמה שהוא לא מכיר. אלה לא היו מלאות מים. כאשר התקרב לכיוון המעיין, ראה עקבות מוזרות ב

עקבות של עיזים או כבשים כמו שהוא רועה, אלא של חיות הרבה יותר גדולות. ליד העקבות היו גם 

 טיפות מים. הוא הלך בעקבות הסימנים והגיע עד למעיין. הוא לא האמין למראה עיניו!"

 מה לדעתכם הוא ראה במעיין? איך נפתרה התעלומה?

 להציע ולכתוב סוף לסיפור התעלומה או בקשי מהם לומר בעל פה את הצעותיהם. הנחי את התלמידים

וקרים הם צריכים גם הם לבדוק את מימי המעיין, ולכן יצטרכו לעשות לתלמידים: כצוות החאמרי  

 כמה ניסויים עם מים. רק אם יצליחו בניסויים יגלו את פתרון התעלומה.

 ניסויים: 1-2ם מדעיים בכיתה, בחרי הנחי את התלמידים לביצוע מספר ניסויי

וכל זה  –ניסוי זה מדגים איך מים יכולים "לברוח" ממכל אחד לאחר  -'מים בורחים מכוס'  

 .בלי שנטה את המכל או אפילו ניגע בו

 מגבות נייר 2קערת מים, כוס מים, צבע,   חומרים:

 אופן ביצוע הניסוי: 

 ממלאים את הכוס במים צבועים כמעט עד סופה. .1

 מציבים את הקערה הריקה ליד כוס המים. .2

 .מגלגלים את מגבות הנייר זו סביב זו כך שייראו כמו חבל ומקפלים אותן לשני חלקים .3

מניחים קצה אחד של "חבל" הנייר בתוך כוס המים הצבעוניים ואת הקצה השני מכניסים  .4

 לקערה.

 חילו להתאסף בקערהתוך דקה או שתיים ה"חבל" יתחיל להירטב ומים יעלו בו למעלה וית .5
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הסבר: למים יש תכונה שמאפשרת להם לעלות בצינורות דקים מאוד ו"לטפס" על פני משטחים 

מסוימים, למשל נייר. לתופעה הזו קוראים: עלייה נימית. בתוך הנייר יש תעלות דקות שבהן המים 

צלולוזה(, מאפשר למים להיצמד עולים, ובנוסף החומר העיקרי ממנו עשוי הנייר, שנקרא תאית )או 

  .אליו היטב בגלל קשרי המשיכה שנוצרים ביניהם

 

 בניסוי זה נראה איך ניתן להפיק צלילים שונים מבקבוקים עם מים – 'ניגון על בקבוקים' 

 בקבוקי זכוכית/צנצנות, מים, מקלות חומרים:

 אופן ביצוע הניסוי: 

 גבהים שוניםהעמידו מספר בקבוקים זה לצד זה ומלאו במים ב .1

 הקישו על הבקבוקים והפיקו צלילים שונים .2

הרטיבו את האצבעות ונסו להעביר את האצבעות בתנועה  –במידה ומדובר על צנצנות  .3

 מעגלית על פתח הצנצנת, שוב ושוב, עד שיופק צליל נגינה. 

 

 בניסוי זה נדגים את הכובד של השמן והמים. – 'שמן ומים' 

 קוביות קרח, קוביות שמן קפוא )לא חובה(: כוסות, שמן, מים, חומרים

שפכו את החומרים לתוך הכוס והדגימו מה צף על מה. השמן תמיד יהיה  אופן ביצוע הניסוי:

 מעל המים מכיוון שחלקיקי המים צפופים יותר מחלקיקי השמן, ולכן המים 'כבדים' יותר.

 

 
 קישור לניסוי:

https://youtu.be/vMcFfibIJaA 

 

 בניסוי זה נדגים את עקרון הציפה )כמו בים המלח(. –'ציפה על פני המים'  

 ביצים או חפצים זעירים אחרים 2בקבוקים/כלי פלסטיק, מלח,  מים,  3-2 חומרים:

 אופן ביצוע הניסוי: 

 ממלאים בכלי הראשון מים .1

 .מתמוסס ומערבבים היטב עד שכל המלח כפות מלח, מוסיפים מים 3בכלי השני שמים  .2

וממלאים מים עד לחצי הגובה מערבבים היטב עד שכל  כפות מלח 2בכלי השלישי, שמים  .3

באיטיות ובעזרת הכפית להחלשת הזרם, מוסיפים מעל שכבת תמיסת  .המלח מתמוסס

 .המלח מי ברז

 .מכניסים לכל כלי ביצה ומתבוננים מה קורה .4

https://youtu.be/vMcFfibIJaA
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 ?יותר ממים ולכן שוקעת בהם, אם כן מה ההבדל בין המים בכלים השוניםיצה צפופה ב הסבר:

הכלי הראשון מכיל מים רגילים הכלי השני לעומת זאת מכיל מי מלח. כאשר מלח מתמוסס במים 

הוא נכנס בין חלקיקי המים ולמעשה ממלא את הרווחים ביניהם, כלומר הוא הופך את המים ליותר 

ופכת לפחות פחות צפופה ממי המלח ולכן צפה. זו אגב הסיבה בגללה במצב החדש הביצה ה .צפופים

 .אנו צפים בקלות בים המלח, שהם צפופים ביותר בגלל כמות המלח הרבה שיש בהם

למה הביצה מרחפת באמצע הכלי מלא בחציו במי מלח ומעל מי המלח מזגנו בזהירות שכבה של מים 

חות צפופים ממי המלח ולכן צפים עליהם, זו גם רגילים כדי שהם לא יתערבבו. המים הרגילים פ

הסיבה ששמן צף על פני מים, הוא פחות צפוף מהם. כאשר אנו מכניסים את הביצה למים היא 

מתחילה לשקוע במים הרגילים שפחות צפופים ממנה, ואז היא מגיעה לשכבת מי המלח הצפופים 

 .ועליהם היא צפה

 

 איך מים מושכים צבעים בניסוי זה  נראה – קשת של צבעים במים 

 : סוכריות עדשים צבעוניות, צלחת, מים חמיםחומרים

 אופן ביצוע הניסוי:

 הנחו את התלמידים לסידור הסוכריות בשולי הצלחת, זה לצד זה.

 שפכו מים חמים במרכז הצלחת

 ראו כיצד נוצרת קשת צבעים על הצלחת.

 

 
 קישור לסרטון הניסוי:

http://inbalskits.com/candyrainbow/ 

  

http://inbalskits.com/candyrainbow/
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 בניסוי זה נראה איך משפיעה השתקפות המים על הראייה –חיצים מתחלפים במים  

 חומרים: דף, טוש עבה, כוס, מים

 אופן הכנה:

 הנחו את התלמידים לציר שני חצים עבים על הדף .1

 מאחורי הכוס העמידו את הדף .2

 מלאו את הכוס כך שתמלא מעל החץ הראשון .3

 ראו איך החץ 'מתהפך' .4

 

 קישור לניסוי:

http://inbalskits.com/arrows/ 

 קישורים לאתרי ניסויים )כדאי להיכנס!!(:

 מכון דוידסון למדע:

http://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome/HomeExpList 

 כשיצירה פוגשת במדע: –ענבל ישראל 

ntshttp://inbalskits.com/experime/ 

 מדעטק:

yourself-it-https://www.madatech.org.il/try 

 

  

http://inbalskits.com/arrows/
http://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome/HomeExpList
http://inbalskits.com/experiments/
https://www.madatech.org.il/try-it-yourself


 

95 
 

 

הכנת חולצות בלשים  -התעלומה נפתרת  -  3יחידה   

 מטרות:

 התלמידים יחוו חוויית הצלחה .1

 ויצירההתלמידים יתנסו בניסוי צבע ומים, ישתמשו במיומנויות חשיבה  .2

 מהלך הפעילות:

 דקות( 15סוף התעלומה  )

 ת הפתרון שלהם לתעלומה. חשוב בעצמם ולהציע אבקשי מהתלמידים ל

 הקריאי את סוף הסיפור:

"כשהגיע רועה הצאן למעיין, הוא לא האמין למראה עיניו! במעיין הקטן שבהרי ירושלים 

התקיימה חגיגה שלמה של חיות! החיות, שככל הנראה סבלו מחום בגן החיות, החליטו 

באישון לילה לעשות מרד, לפרוץ את הגדרות של גן החיות, וללכת לטיול למעיין הסמוך. 

וף החכם והזקן, שבצעירותו היה ינשוף חופשי וחי בקרבת את הדרך למעיין ידע רק הינש

 המעיין. היה הוא זה שהוביל את החיות בדרך למעיין. 

הרועה, שדיווח למשטרה על מה שראה, חיכה בסבלנות עד שהגיעו כל עובדי גם החיות. הם 

לא כעסו על החיות, הם רק מאד השתעשעו למראה החיות במים, ושמחו שמצאו אותם 

 ושלמים. בריאים 

 יחד עם רועה הצאן ובעזרתו, הובילו את החיות חזרה לגן החיות התנכי. 

כבר ביום למחרת, הוחלט בהנהלת גן החיות להקים אגם מים בכניסה לגן החיות, בו יוכלו 

 החיות להצטנן בימי הקיץ החמים. 

אם תלכו לבקר שם, תוכלו לראות את האגם הזה... ולספר למשפחה שלכן את סיפור 

 תעלומה".ה

 (77-78)נספח עזרי הוראה, עמודים  .והאגם הקרינו לתלמידים את תמונת גן החיות התנכ"י
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 דקות( 30חולצות בטיק ) –יצירת חולצות בלשים 

 בקשו מהתלמידים יום לפני להביא חולצה ישנה לטובת פעילות זו.

 

חבלים/גומיות, דליים, מים, חומץ/מלח : חולצות לבנות/בדי אלבד. צבעי בטיק, אבנים, חומרים

 חבל תלייה.

: מכינים את דלי הצבע לפי ההוראות שעל הצבעים, לפני הפעילות )מים רותחים +צבע+ אופן הכנה

 מעט מלח/ חומץ(. 

דקות.  15קושרים בתוך החולצה אבנים באמצעות חבל וגומיות. טובלים בדלי הצבע ומשרים כ 

 ים את החבלים, מוציאים את האבנים ותולים ליבוש.מוציאים מהדלי, סוחטים וגוזר
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 כובע קסמים –יום סיפור  – 11/7 לישייום ש

 

  

נושא  פעילות  זמן עזרים

 השיעור

 שעות פעילות

 8:00-8:20 שירים וריקודים –מפגש בוקר 

 

 תמונה, שיר

דפי עבודה, כובעים, 

 כדור

בריסטול שחור, בריסטול 

זהב/כסף, אל בד 

שחור/לבן, שיפודים, 

כדורי קלקר, גומי/חבל, 

דבק, מספרים, חתיכות 

 לבד צבעוניות

 דק' 10

 דק' 30

 דק' 30

 דק' 30

 מה זה קסם? 

 לאה גולדברג –כובע קסמים 

 בחירה –פעילות בעקבות השיר 

 הכנת בגדי קוסמים

כובע 

 קסמים

8:30-10:00 

 10:00-10:30  ארוחת בוקר והפסקה

 הנבחריםבהתאם לקסמים 

בלונים, כדורי 

קלקר/פונפונים, כוסות 

 נייר חד פעמיות

 דק' 45

 דק' 30

 לימוד והכנת קסמים

 בלונים/כוסות  –הכנת משחקים קסומים 

 10:30-11:45 קסמים

 11:45-12:00 הפסקה

 

שיר, ענני בריסטול, חוט, 

תיבה, צבעים, נצנצים, 

 דבק

 דק' 15

 דק' 30

 משחקי חלומות

 החלומות שלי

החלומות 

 שלי

12:00-12:45 

 12:45-13:00 סיכום יום
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 כובע קסמים – 1יחידה 

 מטרות:

 התלמידים יכירו את השיר 'כובע קסמים' של המשוררת לאה גולדברג .1

 התלמידים יכירו את המושגים 'חלום' ו'קסם' .2

 התלמידים יביעו את חלומותיהם האישיים .3

 מהלך הפעילות:

 דקות( 10מה זה קסם? )

 על הלוח את המילה: 'קסמים'. שאלי את התלמידים:כתבי 

 מה זה קסם? -

 האם קסם זה דבר אמיתי? -

 האם אתם מכירים קסמים? ראיתם פעם מישהו עושה קסמים? -

מתי אנחנו צריכים להשתמש בקסמים? )כאשר אנחנו רוצים שמשהו לא הגיוני או  -

 לא אמיתי יקרה לנו(

 קסמים?האם אתם מכירים סיפורים או אגדות שיש בהם  -

 כתבי את שמות הסיפורים והאגדות שהתלמידים אומרים על הלוח.

כובע קסמים! במהלך היום  –הסבירי לתלמידים כי היום הם הולכים לשמוע על כובע מיוחד 

 יהפכו הילדים לקוסמים בעצמם, יחלמו ויצאו למסע בעולם הקסמים!

 (דקות 15לאה גולדברג ) –כובע קסמים 

 מכיר את הסופרת והמשוררת לאה גולדברג?  שאלי את התלמידים: מי

 (79נספח עזרי הוראה, עמוד . )הראי לתלמידים תמונה של לאה גולדברג וספרי להם עליה

לאה גולדברג הייתה אחת מהמשוררות והסופרות הידועות והחשובות בישראל. היא נולדה 

שנים. בהתחלה היא גרה בתל אביב, וכתבה שירים  82ברוסיה, ועלתה לארץ ישראל לפני 

רבים, תרגמה מחזות תאטרון מפורסמים וכתבה ספרי ילדים רבים: דירה להשכיר, מה עושות 

ן, המפוזר מכפר אז"ר ועוד. לאחר מספר שנים היא עברה לגור האיילות, ידידי מרחוב ארנו

בירושלים. שם המשיכה לכתוב כתבה סיפורים ושירים רבים, ואפילו עבדה כמורה 

 באוניברסיטה העברית שבירושלים.  בין השירים שכתבה נכתב השיר 'כובע קסמים'. 



 

99 
 

 

בה ומשמעותית למדינת שנה. בגלל שהייתה כל כך חשו 50לאה גולדברג נפטרה לפני כמעט 

( שדמותה תופיע על אחד מהשטרות של המדינה, על גבי שטח 2017ישראל, הוחלט השנה _

 שקלים. 100

עזרי  נספח). חלקי לתלמידים את מילות השיר כובע קסמים, השמיעי והקריאי לתלמידים

 (80הוראה עמוד 

 :קישור להקראת הסיפור

https://www.youtube.com/watch?v=bjDOAHZi7qU 

 :קישור להשמעת השיר/רינת גבאי

https://www.youtube.com/watch?v=0kgCK7NuGIo 

 :ת בירן בית ספר למוסיקהקישור להשמעת השיר/ליא

https://www.youtube.com/watch?v=JD9CAN0ODzY&list=RDJD9CAN0ODzY

#t=13 

 

 דקות( 30פעילויות בעקבות השיר )

 באפשרותך לערוך כמה פעילויות בעקבות השיר:

 שאלי את התלמידים: -שיחה בעקבות הסיפור 

 אילו דברים בשיר דמיוניים ואלה מציאותיים? -

 מה הילדה בשיר חולמת? -

 מה היא מבקשת מכובע הקסמים שלה? -

 מה מפריע לה בהתנהגות ההורים שלה? -

 האם יש משהו בהתנהגות ההורים שלכם כלפיכם שמפריע לכם? -

 ו מתנהגים בצורה הזאת?האם אתם יודעים למה הם מבקשים מכם דברים א -

 אם היה לכם כובע קסמים, מה הייתם מבקשים ממנו? -

 האם הייתם רוצים לבקש משהו מההורים שלכם? -

אילו מהחלומות שלכם אתם יכולים להשיג בעצמכם, ואילו מהחלומות אתם צריכים את  -

 עזרת ההורים?

חלקי לתלמידים דפי עבודה בעקבות הסיפור ועזרי להם  – דפי עבודה בעקבות השיר 

 (81-83ים נספח עזרי הוראה, עמודבביצוע הדפים )

 חלקי את הכיתה לקבוצות. הנחי אותם להכנת הצגה בעקבות השיר.  -יצירת הצגה 

חלקי את הכיתה לקבוצות. לכל קבוצה תני בית מתוך  – ציור קבוצתי בעקבות הסיפור 

 לצייר ציור המתאים למסופר בשיר. השיר, והנחי אותם

https://www.youtube.com/watch?v=bjDOAHZi7qU
https://www.youtube.com/watch?v=0kgCK7NuGIo
https://www.youtube.com/watch?v=JD9CAN0ODzY&list=RDJD9CAN0ODzY#t=13
https://www.youtube.com/watch?v=JD9CAN0ODzY&list=RDJD9CAN0ODzY#t=13
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הושיבו את התלמידים במעגל ובקשו מהם לשים את הכובעים  – משחק 'מגדל כובעים' 

, 6שלהם במרכז החדר. הנחו את התלמידים להטלת קוביה. תלמיד שיצא לו הספרה 

נכנס למרכז המעגל ומנסה לחבוש כמה שיותר כובעים על ראשו )מגדל כובעים(, בזמן 

חליף את התלמיד מ 6זה ממשיכים התלמידים להטיל את הקוביה. תלמיד שיצא לו שוב 

במרכז המעגל. התלמיד שניצח זה התלמיד שהצליח לחבור מגדל כובעים הגבוה 

 ביותר/מספר הכובעים הגדול ביותר.

חלקי את הכיתה לשתי קבוצות, העמידי אותם בשני טורים.  – משחק 'התאמת כובעים' 

(. 84-86)נספח עזרי הוראה עמוד  מול הטורים הציבי פוסטר ועליו תמונות קובעים 

חלקי לכל תלמיד שם של כובע.  הנחי את התלמידים לרוץ זה אחר זה ולהצמיד את השם 

המתאים ליד כל כובע. מנצחת הקבוצה שסיימה ראשונה והתאימה נכון את השמות 

 לתמונות.

כובעים. העמידי את התלמידים בטור  5בקשי מהתלמידים  –משחק 'קליעה לכובע'  

יחי את הכובעים במרחקים שונים מהקו. חלקי לתלמידים מאחורי קו סימון על הרצפה. הנ

כדור קטן/בינוני )גודל כדור טניס( והנחי אותם לקליעה לכובעים. תלמיד שהצליח 

 לקלוע מקבל נקודה. מנצח התלמיד עם מספר הנקודות הרב ביותר.

 

 דקות( 30הכנת בגדי קוסמים/ כובע קסמים )

רביט קסמים וגלימת קסמים. ניתן להכין רק הנחי את התלמידים ליצירת כובע קסמים, ש

 אחד מהאביזרים, מומלץ להכין את הכובע.

 קונוס: -כובע קסמים  

 : בריסטול שחור, שדכן, ניירות צבעוניים/ניירות זהב וכסף, מספריים דבקחומרים

 :אופן ההכנה

 צרו עיגולים גדולים מהבריסטול השחור .1

בהתאם לגודל ראש התלמיד. הדקו את חתכו קן עד נקודת האמצע וצרו 'קונוס'  .2

 הקונוס באמצעות שדכן.

קחו בריסטול נוסף וסמנו עליו בעפרון את גודל הקונוס. סמנו מעגל רחב נוסף סביב  .3

גודל הראש וגזרו את המעגל הרחב. לאחר מכן הוציאו את המעגל הפנימי )מקום 

 להכנסת הקונוס והראש(.

 חברו את הקונוס לעיגול הבריסטול באמצעות שדכן או סלוטייפ.  .4
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צרור כוכבים/לבבות/צורות אחרות מהניירות הצבעוניים.  הדביקו את הצורות על  .5

 גבי הכובע.

 

 

 :סרטון הדרכה להכנת כובע קונוס

-cache-media-https://s

ak0.pinimg.com/736x/fb/6f/56/fb6f56a7ad7217b8518a13428efdf962.jpg 

 

 גליל: -כובע קסמים  

 : בריסטול שחור, בריסטול מוזהב/צבע אחר, מספריים, דבק, שדכן.חומרים

 אות::  צרו את החלקים הבאים והדקו על פי השלבים בתמונות הבאופן ההכנה

     

 סרטון הדרכה להכנת כובע קוסמים בצורת גליל:

-http://www.yeshla.co.il/content/%D7%90%D7%99%D7%9A

-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%9F

%D7%A7%D7%95%D7%A1%D7%9D-%D7%9B%D7%95%D7%91%D7%A2 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/fb/6f/56/fb6f56a7ad7217b8518a13428efdf962.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/fb/6f/56/fb6f56a7ad7217b8518a13428efdf962.jpg
http://www.yeshla.co.il/content/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%9F-%D7%9B%D7%95%D7%91%D7%A2-%D7%A7%D7%95%D7%A1%D7%9D
http://www.yeshla.co.il/content/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%9F-%D7%9B%D7%95%D7%91%D7%A2-%D7%A7%D7%95%D7%A1%D7%9D
http://www.yeshla.co.il/content/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%9F-%D7%9B%D7%95%D7%91%D7%A2-%D7%A7%D7%95%D7%A1%D7%9D
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 שרביט קסמים 

שיפודים/מקלות, כדורי קלקר/כוכבי קלקר, בריסטול זוהר, נצנצים, דבק,  חומרים:

 ניירות צבעוניים.

 אופן הכנה: 

 כוכב,  כתר, לב, עיגול ועוד –והכינו את ראש השרביט בצורה הרצויה גזרו  .1

 חברו את ראש השרביט למקל/שיפוד .2

 קשטו את המקל .3

 

       

 -גלימת קוסם  

אלבד, מספריים, גומי או חוט קשירה, חלקי בדים צבעוניים, צבעי בדים,  חומרים:

 בריסטול כסף/זהב

 אופן הכנה:

 מתאים לגוף הילדגזרו משולש אלבד בגודל  .1

 צרו מספר חורים בחלק העליון של הבד .2

 העבירו את חוט הגומי או חוט הקשירה בחורים .3

 קשטו את הגלימה .4

 קשרו את הגלימה באמצעות החוט או הגומי סביב צווארו של הילד .5
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 קסמים – 2יחידה 

 מטרות: 

 התלמידים ילמדו קסמים ויבינו את ההיגיון מאחורי הקסמים .1

 התלמידים יצרו קסמים בעצמם ויפעילו אותם על חבריהם ומשפחתם .2

 

 מהלך הפעילות:

 דקות( 45קוסמים וקסמים )

בחרי מספר קסמים מהקסמים המופיעים בסרטונים הבאים, הדגימי את הקסמים לתלמידים 

קסמים. התאימי את הקסמים לגיל התלמידים ולרמת  2-4והנחי אותם להכנה ולביצוע 

 מן העומד לרשותך.התלמידים ולז

 חן הקוסם: -לימוד קסמים 

-https://www.youtube.com/playlist?list=PLOmRM14wfCCopW

DCwjAWdhuLzthBoZTZ 

הגפרורים, חוט הקסם, קסם הקש, חור בשטח, איזון כוס על קלף, פיסול בבלונים, קסם 

 מטבע בכוס, קסם המים הנעלמים ועוד.

 אתר פופי:  –לימוד קסמים 

1?page=2-magic-learning-http://www.popy.co.il/o/1498 

 דקלפים, מטפחת, בלונים, קופסאות, כיפוף כפיות ועו

 דקות( 30הכנת משחקי קוסמים )

 יצירה בבלונים מאורכים:  

 חלקי לתלמידים בלונים מאורכים בצבעים שונים. נפחי את הבלונים באמצעות משאבת בלונים.

 הדגימי להם כיצד מסובבים את הבלונים כל שיווצרו קשרים וצורות.

 להם בהכנת הצורות.הקריני לתלמידים את סרטוני ההדרכה ליצירת צורות מבלונים וסייעי 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOmRM14wfCCopW-DCwjAWdhuLzthBoZTZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOmRM14wfCCopW-DCwjAWdhuLzthBoZTZ
http://www.popy.co.il/o/1498-learning-magic-1?page=2
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 חרב מבלון:

https://www.youtube.com/watch?v=UAZfWdvqlUo 

 לב מבלון:

https://www.youtube.com/watch?v=AM9u_GtCMs4 

 מבלון:כלב 

https://www.youtube.com/watch?v=6E3QxDOvje8 

 ברבור מבלון:

https://www.youtube.com/watch?v=GnLEGIIIBZA 

 

 כוסות וכדור  3 –הכנת משחק  

 הכוסות והכדור. 3הדגימי לתלמידים את משחק 

כוסות. תחת אחת הכוסות הניחי כדור קלקר או פונפון צבעוני. ערבבי את  3הציבי מולך על השולחן 

 הכוסות והחליפי את מקומון במהירות. הנחי את התלמידים לנחש היכן נמצא הכדור.

 הנחי את התלמידים ליצירת המשחק:

 רות צבעוניים, מדבקות, צבעים, דבק, מספריים, קופסאות ממוחזרותכוסות נייר, ניי חומרים:

 אופן הכנה: 

 כוסות נייר. הנחי את התלמידים לקישוט הכוסות. 3חלקי לכל תלמיד  .1

 חלקי לכל תלמיד כדור קלקר או פונפון .2

 הנחי את התלמידים להמצאת שם למשחק.  .3

 וכתיבת שמם על הקופסא.חלקי לכל תלמיד קופסא, הנחי את התלמידים לקישוט הקופסא  .4

 הקדישי זמן להתנסות חופשית של התלמידים במשחקים שהכינו, בזוגות או בקבוצות.

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UAZfWdvqlUo
https://www.youtube.com/watch?v=AM9u_GtCMs4
https://www.youtube.com/watch?v=6E3QxDOvje8
https://www.youtube.com/watch?v=GnLEGIIIBZA
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 החלומות שלי – 3יחידה 

 מטרות:

 התלמידים יבינו את ההבדל בין קסם לחלום .1

 התלמידים יכירו בחלומות שלהם .2

 התלמידים יבינו כי בכוחם להגשים חלומות .3

 מהלך הפעילות:

 דקות(: 15חלומות )משחקי 

מתנדב שיהיה התופס.  ריהוציאי את התלמידים לחצר. בח – 'תופסת חלומות' 

התלמידים בורחים מהתופס. כאשר התופס מתקרב על התלמידים לעמוד בפיסוק ולומר 

 הם מוגנים. -אפשר לתפוס אותם, אם אמרו –בקול חלום שיש להם. אם לא אמרו 

התלמידים במעגל על כסאות, בחרי מתנדב  הושיבי את – 'הרוח נושבת חלומות' 

והוציאי כסא אחד מהמעגל. הסבירי לתלמידים כי את מקריאה משפטים. בכל פען 

שהמשפט נכון לגביהם, הם צריכים לקום ולהחליף מקומות. המטרה של התלמיד שעומד 

במרכז המעגל היא לתפוס כסא ריק. מי שנשאר עומד באמצע בלי כסא, משחק את 

 א.הסיבוב הב

 המשפטים:

 כל מי שזוכר מה הוא חלם בלילה 

 כל מי שחולם לגור בארץ אחרת 

 כל מי שחולם להיות רופא 

 כל מי שרוצה להיות רקדנית או שחקנית 

 כל מי שרוצה להיות מדענית 

 כל מי שרוצה שיהיה לו עוד אחים 

 כל מי שרוצה שתמיד יהיה חופש 

 כל מי שרוצה שיהיה לו בבית מקרר ארטיקים 

  שחולם לפגוש מישהו מפורסםכל מי 

 כל מי שרוצה להיות מפורסם 

 כל מי שרוצה שיהיה לו כלב 

 כל מי שחולם שיהיה לו חדר משלו 

 כל מי שחולם לטוס במטוס 
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 כל מי שהיה רוצה לפגוש ילדים מארץ אחרת 

 כל מי שהיה רוצה שיהיה לו חבר ממקום אחר בארץ 

 כל מי שרוצה שיהיה בארץ שלום 

 ...וכן הלאה 

 

קבוצת מכשפים  –חלקו את הכיתה לשתי קבוצות  – 'מחניים קוסמים ומכשפים' 

וקבוצת קוסמים. הציבו את שתי הקבוצות במגרש בית הספר, חלקו את המגרש לשני 

חלקים, כל קבוצה עומדת בחלק אחר. מטרת המשחק היא לפסול את חברי הקבוצה 

התלמיד שזרק  –שתפס כדור נפסל, מי  –השנייה באמצעות זריקת כדור. מי שפגעו בו 

עליו נפסל. תלמיד שנפסל עובר למעטפת המגרש של הקבוצה היריבה, ויכול אף הוא 

 לזרוק מבחוץ ולפסול תלמידים. הקבוצה שהצליחה לשמור תלמידים במגרש, מנצחת. 

 

 דקות( 30) –החלומות שלי 

 השמיעי לתלמידים את אחד השירים הבאים:

 אני רוצה לעוף/הראל סקעת

https://www.youtube.com/watch?v=4amB_v7uqKU 

 אלוהים שלי/עוזי חיטמן 

https://www.youtube.com/watch?v=vj6aS_f8D4s 

 חלום עליכם/עוזי חיטמן

https://www.youtube.com/watch?v=stM3sI638Lo 

 שאהיה גדול/יהונתן גפןכ

Ahttps://www.youtube.com/watch?v=NmqrLui4xbA&list=RDNmqrLui4xb 

 

 שאלי את התלמידים:

 ?למי הוא מפנה את החלומות שלו 

 ?מה הוא חולם 

 ?האם החלומות שלו מדברים רק עליו או על עוד אנשים 

 ?על מה מדבר השיר 

 ?מה אתם רוצים להיות כשתהיו גדולים? מה אתם רוצים לעשות 

https://www.youtube.com/watch?v=4amB_v7uqKU
https://www.youtube.com/watch?v=vj6aS_f8D4s
https://www.youtube.com/watch?v=stM3sI638Lo
https://www.youtube.com/watch?v=NmqrLui4xbA&list=RDNmqrLui4xbA
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 כם?מה החלומות של 

 מבריסטול. עננים 3חלקי לתלמידים 

 החלום שלי על עצמי -1ענן 

 החלום שלי על המשפחה שלי או על אנשים אחרים – 2ענן 

 החלום שלי על הארץ, המדינה, העולם, הסביבה, החברה – 3ענן 

 

 הנחי את התלמידים לכתוב ולצייר את החלומות שלהם על העננים.

 

 לאחר היצירה מספר אפשרויות:

 את העננים ברחבי הכיתה על גבי חוט או על לוחות הכית תלי .1

 הכניסו את ענני החלומות ל'תיבת חלומות' גדולה.   .2

צרי עם התלמידים 'שרשרת חלומות'. מראש הכיני עננים קטנים. עשי בהם חור  .3

באמצעות מחורר. הנחי את התלמידים להשחלת העננים על חוט שמשון, יחד עם 

 חרוזים צבעוניים.

 

 

 ות להעשרה ביום זה:אפשר

 

 צפייה בפרק מתוך התוכנית  'חלום עליכם'/עוזי חיטמן 

https://www.youtube.com/watch?v=MOlYEQYeQdo 

https://www.youtube.com/watch?v=xGgv5OcUQr8 

 

 צפייה בהצגה 'הקוסם מארץ עוץ': 

https://www.youtube.com/watch?v=iDoAASduufI&t=2458s 

https://www.youtube.com/watch?v=iDoAASduufI&t=2458s 

https://www.youtube.com/watch?v=K6s1ETWcjrA 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MOlYEQYeQdo
https://www.youtube.com/watch?v=xGgv5OcUQr8
https://www.youtube.com/watch?v=iDoAASduufI&t=2458s
https://www.youtube.com/watch?v=iDoAASduufI&t=2458s
https://www.youtube.com/watch?v=K6s1ETWcjrA
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 משחקים ודמיון – 12/7 רביעייום  

 

 

 שעות פעילות נושא השיעור פעילות  זמן עזרים

 8:00-8:20 שירים וריקודים –מפגש בוקר 

 

שמיניות 

בריסטול/שמיניות נייר 

 צבעוני, דפי קומיקס

לבד צבעוני, בדים, 

מנקי מקטרות, 

פונפונים, כדורי קלקר, 

עיניים, דבק, נצנצים, 

גרביים, צמר, כוסות 

נייר חד פעמי, קרטון 

 גדול

 דק' 30-45

 דק' 30

 

 דק' 30

 משחקי דמיון ודרמה

 סיפור בהמשכים

 

 תאטרון בובותהכנת 

משחקי דמיון 

 ודרמה

8:30-10:00 

 10:00-10:30 ארוחת בוקר והפסקה

 כדורים, חבל, גירים

גירים, דפים ועפרונות, 

 קרפים צבעוניים

 דק' 30-45

 דק' 30-45

 משחקי ילדות ישראלית

 סימני דרך

משחקי חצר 

 של פעם

10:30-11:45 

 11:45-12:00 הפסקה

קשים, פלסטלינה, 

 מקלות ארטיק

צבעוניים וחלקים, 

שיפודים/מקלות עץ, 

קופסאות, דבק, 

פ,   יסלוטי

שמיניות/מלבני קרטון 

 ביצוע, קרטון גלי

משימה  –אנחנו בונים ומתכננים  דק' 45

 בקבוצות

משחקי 

 בנייה/הרכבה

12:00-12:45 

 12:45-13:00 סיכום יום
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 משחקי דמיון ודרמה- 1יחידה 

 

 מטרות: 

 הדמיון ואת חוש היצירתיות שבהםהתלמידים יפעילו את  .1

 התלמידים יביעו את עצמם באמצעות דרמה ומשחק .2

 מהלך הפעילות:

 דקות( 45-30משחקי דרמה )

פתחי את היום במספר משחקי דרמה ותנועה. לשם כך פני את הכיתה )סדרי את השולחנות 

 והכיסאות בשולי הכתה( או הוציאי את התלמידים למסדרון או לשטח פתוח.

השמיעי מוסיקה והנחי את התלמידים להסתובב בחדר. ניתן לבצע גם  – 'תנועה בחדר' 

ללא מוסיקה. בכל פעם שהמוסיקה נעצרת/נשמע צליל, התלמידים צריכים לעצור 

 לעמוד במקום ללא תזוזה. כאשר המוסיקה נשמעת שוב הם ממשיכים ללכת.

 

כאשר המוסיקה נפסקת  הנחי את המשתתפים להמשיך לנוע בחדר. – 'החיה שבתוכי' 

או נשמע צליל, הם צריכים לעמוד ולעשות קול של חיה מסוימת. בכל פעם עליהם 

 להשמיע קול של חיה אחרת.

 

הנחי את התלמידים לעמוד במקום. בעת השמעת המוסיקה רק לתלמיד אחד מותר  -'קפא ופעל' 

ילה, על התלמיד לנוע בחדר. מפעם לאפעם אמרי את המילה 'קפא'. כאשר את אומרת את המ

המתנועע לעצור. כאשר את אומרת את המילה 'פעל' ממשיך התלמיד שלידו עצר התלמיד 

הקודם. הנחי את התלמידים לבצע הליכה מעניינת/ריקוד/קפיצה ועוד, ככל העולה על רוחם. 

המשחק דורש מהמשתתפים להיות בריכוז רב ובערנות זה לזה. ניתן להוסיף למשחק הוראות 

 כדי להקל על המשחק בתחילתו ניתן להגדיר את אופן החלפת התפקידים.תנועה או 

 

הנחי את התלמידים לנוע באופן חופשי בחדר, עם מוסיקה או בלי. כאשר  -הדמיה בתנועה'' 

את אומרת את המילה "דום" או מכבה את המוזיקה, על התלמידים לעצור במקומם. הכריזי על 

במשחק דרמה. למשל: אכילת אבטיח, אכילת גלידה,  סיטואציה אותה צריכים התלמידים לבצע

משחק טניס, משחק בפלאפון, קפיצה בחבל, צביעת קירות, צילום סלפי עוד. כשחוזרת המוזיקה 

 .המשיכו", התלמידים חוזרים לתנועה החופשית בחדר"או כשאת אומרת 
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בחדר.  השמיעי מוסיקה והנחי את התלמידים להסתובבות חופשית – 'פרצופים זזים' 

י עכאשר המוסיקה נעצרת, צריכים התלמידים להעביר 'פרצופים מצחיקים' זה לזה. קב

בתחילת המשחק מי התלמיד שמתחיל. את הפרצופים התלמידים מעבירים למי שהכי 

קרוב אליהם בחלל החדר. המשיכי את המוסיקה. בעצירה הבא ימשיך התלמיד שאצלו 

 נעצר הסבב.

 

ת הכיתה לזוגות )בנים עם בנים, בנות עם בנות(. אחד מבני הזוג חלקי א -'ידיים מושאלות' 

עומד כשידיו מאחורי הגב, ובן הזוג השני עומד מאחורי ומשחיל את הידיים שלו קדימה בתוך 

ידיו של בן הזוג. העמידי את הזוגות במעגל כך שיראו זה את זה. הנחי את הזוגות לביצוע 

הבאות:  לצייר, לסדר פאזל, להסתרק, להתאפר מול  פנטומימה או ביצוע אמיתי של המשימות

כשאסור לשחקנים לצחוק או שעליהם לסיים  מראה, לאכול וכו'. ניתן לעשות תחרות בין הזוגות, 

 את המשימה ראשונים.

 

בחרי מספר מתנדבים. העמידי אותם בשורה זה לצד זה, אל מול שאר  -''פסלים אנושיים 

את המשתתפים האחרים )מסדר את הגוף שלהם במספר  תלמידי הכית. משתתף אחד "מפסל"

צורות ותנוחות(.  לאחר שסיים או כשנגמר הזמן, על התלמידים המפוסלים לעשות 

 תנוחה בה הם העמידו אותם )להמציא מהדמיון(. kאימפרוביזציה/ הצגה הקשורה 

 

פי העמידי מספר תלמידים בשורה. הנחי את התלמידים לבצע על  – 'העברת תנועות' 

סדר תנועה עם הגוף/חלק מריקוד, ובסופו "להעביר את התנועה"/לגעת במשתתף 

שאחריהם. הנחי את התלמידים באילו איזורים מותר לגעת )ידיים, רגליים, כתפיים, 

 ראש, גב(. בצעי את המשחק בקבוצות נפרדות )בנים בנות(

 

לשאר הכיתה בפנטומימה על פי סבב מגיעים התלמידים אל הלוח ועליהם להציג  -'פנטומימה' 

חפץ, שם של משהו, סרט או כל דבר אחר. על הקבוצה לזהות למה התכוון. הכיני מראש פתקים 

 עם מושגים. 

 

בחרי שני מתנדבים. הנחי את אחד התלמידים לדבר על נושא מסוים )למשל:  – 'נאום גיבריש' 

וצלחות, ספר שאני אוהב(. מ הטלוויזיכניות קייטנה שלנו, החיים בבית הספר, תויר, הומזג הא

התלמיד שנואם צריך לדבר בג'יבריש, והתלמיד שלידו צריך 'לתרגם' אותו. ניתן להוסיף משימה 

למשחק זה: בקשי מהתלמידים לכתוב על פתקים משפטים, כל תלמיד משפט. במהלך הנאום 

 הכניסי לתלמיד המתרגם את הפתקים. עליו לשלב את המשפטים בתוך הדיבור שלו. 
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הושיבי את התלמידים במעגל. הנחי את התלמידים לכך שכל אחד  – 'סיפור בהמשכים' 

מהם הולך להגיד משפט ויחד תרכיבו סיפור. הנחי את התלמידים לדבר בכבוד ולא לומר 

מילים לא נעימות. התחילי את הסיפור. למשל: "אתמול בבוקר הלכתי לי ברחוב שלפתע 

הנחי כל אחד מהתלמידים לומר  שמעתי קול חזק מאחורי, סובבתי את הראש וראיתי..."

מספר משפטים, על פי סבב. באפשרותך לעצור את התלמידים ולהעביר את התורות או 

לתת לזה לקרות באופן טבעי. במידה והסיפור נתקע, הוסיפי מילים כמו "ואז.." 

באפשרותך "ופתאום", "בעצם זה היה", "אז הבנתי ש.." , "בתגובה אמרתי לו.." וכו. 

התלמידים גם עם שאלות מנחות: ומה הוא אכל? ומה קרה אח"כ? מה הוא לכוון את 

 ראה? "ומי היה איתו שם?"

 

אפשרות נוספת לסיפור בהמשכים. מישהו מתחיל את הסיפור במשפט -למזלו/לרוע מזלו' ' 

לפי בחירתו )למשל "דני היה בדרכו אל המכולת"(. המשתתף הבא צריך להמשיך את הסיפור 

משהו רע שקרה, "לרוע מזלו" )למשל "לרוע מזלו ציפור עשתה לו קקי על עם משפט שמתאר 

הראש"( ואז המשתתף הבא אחריו מוסיף משפט שמתאר משהו טוב שקרה ומתחיל במילה 

"למזלו" )"למזלו הוא היה קרוב אל הבית לכן הוא רץ בחזרה כדי לשטוף את השיער"(. כך 

 שהסתיים. ממשיכים את הסיפור עד שהוא ממצה את עצמו או

 

חלקי את הכיתה לשתי קבוצות. לכל קבוצה  – משחק החפצים' -'מה עושים עם זה?  

תני חפץ. הנחי את התלמידים להמחזת כמה שיותר שימושים שניתן לעשות עם החפץ. 

קבוצה שמצאה מספר רב ביותר של שימושים, מנצחת. )חפצים לדוגמא: סיר, שמיכה, 

 כוס, בקבוק, כובע(

 

 דקות( 30) –ים סיפור בהמשכ

 כתיבת סיפור –אפשרות א 

חלקי לכל תלמיד שמינית בריסטול/נייר צבעוני. הנחי את התלמידים לכתוב התחלה של 

סיפור. במידה ונראה לך כי המשימה קשה מדי, כתבי את על הלוח את המשפט הראשון 

בשורה ואמרי להם להעתיק אותו. הנחי את התלמידים לכתיבת המילה האחרונה של המשפט 

 נפרדת, וקיפול הדף כך שרואים רק את המילה האחרונה.

 משפט לדוגמא: 

 "בבוקר בהיר של החופש  החלטנו כל המשפחה לנסוע לבילוי בים. ארזנו את התיקים ויצאנו

 מהבית...
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הנחי את התלמידים להעביר את הדף לתלמיד היושב מימינם, בכל תור.  הסיפור נגמר כאשר 

בתום הסיבוב הנחי את התלמידים לפתוח  ו כאשר נגמר המקום בדף. הדף חוזר לבעליו א

 את הדף ולקרא את הסיפור שקיבלו.

 

 סיפור קומיקס –אפשרות ב 

 

חלקי לתלמידים דפי קומיקס מאוירים, ללא מלל. הנחי את התלמידים לכתוב את סיפור 

 הקומיקס/חילופי הדברים בין הדמויות.

מבנה קומיקס ולהנחות אותם ליצירת קומיקס משלהם,  ניתן לתת לתלמידים גם דף ריק של

 על פי נושא מוגדר מראש. במקרה זה חשבו יחד על נושא ושם לסיפור.

למשל: הרפתקאות יעל ומיכל בחוף הים, אלון והלל בבית הספר, מהומה בחוג כדורגל וכו'( )

 (87-92)נספח עזרי הוראה, עמודים 

 קישור להסברים על יצירת קומיקס:

http://www.myfirsthomepage.co.il/nrg/comix.htm 

 

 דקות( 30הכנת תיאטרון בובות )

 

הנחי את התלמידים לבחור שתי דמויות מהסיפור שכתבו, או שתי דמויות מסיפור אחר שהם 

מכירים. הסבירי לתלמידים כי הם הולכים ליצור את הדמויות כבובות ולאחר מכן יוכלו להציג 

 את הסיפור שלהם עם הדמויות, בתאטרון בובות. 

. ניתן ליצור בובות לכל היד או ניתן ליצור דמויות באופן חופשי, שאינן קשורות לסיפורים

 בובות אצבע.

 

לבד צבעוני, קרטון, גרביים, דבק לבן/דבק חם, עיניים זזות, פונפונים, צמר,  חומרים:

מנקי מקטרות, גרביים, כוסות נייר חד פעמיות, כדורי קלקר, נצנצים, חרוזים, גומיות, 

 אקרילן למילוי.

 אופן הכנה:

השונים. בכל צלחת חומר אחר )צלחת חוטים, צלחת  הכיני מראש צלחות ובהם החומרים .1

 וכן הלאה( םעיניים, צלחת פונפוני

הכיני מראש צורות של הבובות מלבד/בדים בצבעים שונים, או ודאי שלכל תלמיד שתי  .2

 גרביים או יותר )בהתאם לסוג היצירה שהוחלט(

 

http://www.myfirsthomepage.co.il/nrg/comix.htm
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)ראי הסברים הנחי את התלמידים להדבקת פנים, שיער ומילוי הבובות במידת הצורך  .3

 בסרטונים מטה(

 עזרי לתלמידים בהדבקה ובחיבור החומרים לבובה. .4

 הניחי את הבובות לייבוש. .5

 

 קישורים להסברים על הכנת בובות:

 מבקבוקים:הכנת בובות 

taxonomy%3A645http://www.yeshla.co.il/node/1/results/ 

 הכנת בובות יד מכוסות וכדורי קלקר:

-http://www.yeshla.co.il/content/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%AA

-%D7%99%D7%93-%D7%91%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA

%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%A0%D7%95 

 הכנת בובות מגרביים:

4628577,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

https://www.youtube.com/watch?v=6jdW58I9K8M 

 הכנת בובות מסוגים שונים )כדאי להסתכל!(:

.etze.co.il/?p=5555http://www 

 

 

 
 

     

 

 

http://www.yeshla.co.il/node/1/results/taxonomy%3A645
http://www.yeshla.co.il/content/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%93-%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%A0%D7%95
http://www.yeshla.co.il/content/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%93-%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%A0%D7%95
http://www.yeshla.co.il/content/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%93-%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%A0%D7%95
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4628577,00.html
https://www.youtube.com/watch?v=6jdW58I9K8M
http://www.etze.co.il/?p=5555
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הכיני מקרטון קופסא שתהווה את במת תאטרון הבובות. אפשרי לתלמידים להציג את 

 סיפוריהם בתאטרון הבובות, על פי תורות. 

ניתן לתת את משימת הכנת תאטרון הבובות מקרטון לקבוצת תלמידים שאינם מעוניינים 

 להכין בובות.

 חומרים:

 דבק, גומיות/שדכןקרטון, בד, 

 :אופן הכנה

 חתכי ריבוע גדול במרכז הקרטון .1

 הדביקי שתי חתיכות בד בשני צידי ה'חלון' .2

 כווצי את הבד והצמידי לדפנות החלון באמצעות גומיה או שדכן. .3

 קשטי את החלון. .4

  

 

 

  



 

115 
 

 

 הפנינג משחקים של פעם  – 2יחידה 

 

 מטרות:

 נהוגים בעבר התלמידים יכירו משחקי ילדות ישראלים שהיו .1

 התלמידים יתנסו במשחקים מגוונים ויתרגלו מיומנות מוטוריקה ומחשבה .2

 מהלך פעילות:

 דקות( 45-30משחקי ילדות ישראלית )

 הוציאי את התלמידים לחצר והנחי אותם למשחקים הבאים. ניתן לבצע בתחנות או על פי סדר רץ. 

 שימי לב למשחקים הדורשים הכנה מוקדמת )כמו קלאס(.

 

המשחקים לקוחים מתוך קובץ משחקים שפורסם על ידי משרד החינוך. בקובץ משחקים רבים 

 מומלץ להיכנס ולהכיר:נוספים. 

http://meyda.education.gov.il/files/Owl/mishakim_60_web1.pdf 

מקלות על הקרקע במרחק קרוב ושווה זה מזה. העמידי את התלמידים  3הניחי  – מקלות" 3" 

בתור. התלמידים צריכים לעבור בין המקלות, תלמיד שנגע יוצא מהמשחק. התלמיד האחרון 

בתור הוא ה"מרחיק", את המקל השלישי והשני מרחיקים  לפי גודל הצעד שלו. בתור הבא יעברו 

מיקומים החדשים של המקלות, כאשר בכל תור מרחיקים את התלמידים בין המקלות לפי ה

 המקלות לפי צעדי המרחיק.

 
התלמידים עומדים בקצה אחד ותלמיד מתנדב עומד על קיר מול עם הגב וסופר  – "דג מלוח" 

דג מלוח". מטרת התלמידים היא להגיע עד הקיר או מקום הסופר. כשהוא מסתובב  3 2 1" 

עמוד בלי לזוז כלל, כפי שעצרו. הסופר צריך לנסות להזיז אותם אליהם הם צריכים לעצור ו

באמצעות הצחקה, כאשר אם הוא לא רואה הם יכולים להתקדם לעבר הקיר. אם ראה מישהו זז, 

הוא מציע עליו והתלמיד חוזר אחורה לנקודת ההתחלה.  אם תלמיד הגיע עד הקיר מבלי 

יתכנסו סביב הסופר וישיטו ידיים דימה.  ש"נתפס" על ידי הסופר התור מסתיים. התלמידים

פעמים "דג מלוח". בפעם השלישית שאומר דג מלוח התלמידים  3הסופר ממציא סיפור בו אומר 

 צריכים לברוח. כאשר הוא תופס את אחד התלמידים, הוא הופך לסופר ומתחילים מהתחלה.

http://meyda.education.gov.il/files/Owl/mishakim_60_web1.pdf
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ים בתוך החבל לפי שני תלמידים אוחזים חבל ומסובבים והחברים קופצ –" "קפיצה בחבל 

 קפיצות ולצאת. 10תורות. כל תלמיד צריך לקוף 

תלמיד אחד תופס ואחרים בורחים. אפשר לשחק בגרסאות שונות )תופסת צבעים,  – "תופסת" 

 תופסת עכברים וכו'(

 תלמיד אחד סופר ומחפש ושאר התלמידים מתחבאים. – "מחבואים" 

מבנים על מנת לשחק  2ס. רצוי לצייר ציירי על על הקרקע בגיר מבנה של קלא – "קלאס" 

בצורה מהירה יותר. התלמידים משחקים בתורות, כאשר ההתקדמות למספר הבא היא אחרי 

שכולם שיחקו תור במספר הקודם. בכל תור זורק תלמיד אבן למספר הרצוי, וצריך לקלוע לתוך 

מבנה הקלאס,  המספר, אם לא קלע, נפסל את התור. אם קלע, צריך לקפוץ ברגל אחת את כל

 ולאסוף בדרך את האבן. אם נגע בקווים או הוריד את הרגל או נפל, נפסל ויוצא מהמשחק. 

 
חלקי את הכיתה לשתי קבוצות, העמידי כל קבוצה בשורה, עם הפנים אחת מול  - "תפסוני" 

מטר זו מול זו. ילדי כל הילדים מושתות קדימה. בכל פעם, על פי תור,  20השניה, במרחק של כ 

ני", את כאשר הוא נוגע בילדי הקבוצה השניה, -סו-עובר ילד מקבוצה אחת לשניה, ואומר "תיפ

ל ילד אחר. בהברה האחרונה, כאשר הוא מסיים, עליו "לברוח" בריצה בכל הברה נוגע בילדו ש

בחזרה לכיוון הקבוצה שלו. הילד שנגעו בידו בהברה האחרונה צריך לתפוס אותו. אם הבורח 

הספיק להגיע לקבוצתו בלי שנתפס, התלמיד הרודף נשאר כ"שבוי" שלו, ועומד מאחוריו. בתור 

 כל "לשחרר" אותו אם יצליח לברוח מבלי להיתפס.הבא, כאשר יבוא מישהו מקבוצתו, יו

 
אפשר לשחק באותו סימון של הקלאס או לסמן משבצות על הקרקע בהם  –(" 1"גוגואים ) 

בקבוקים והעמידי  5כתוב מספרים )מספר נמוך למשבצת קרובה וגבוה למשבצת רחוקה( או: חתכי 

. המספרים בשתי הגרסאות מסמלים עם מעט חול )כדי שלא יפלו(, על כל בקבוק סמני מספר אחר

את מספר הגוגואים שהתלמיד יקבל אם יקלע נכון.  חלקי לתלמידים מספר גוגואים שווה בתחילת 

 המשחק. על פי תורות, כל תלמיד מנסה לקלוע למקום שהוא בוחר, לפי דרגת הקושי. אם הצליח, 

 



 

117 
 

 

תלמיד שבסוף המשחק יש לו  מקבל את מספר כמות הגוגואים שכתוב על המקום אליו קלע. מנצח

 את מספר הגוגואים הגדול ביותר.

אפשר שחק גם עם אבנים זעירות. עומדים מול קיר וזורקים את הגוגו. מי שהצליח  –( 2גוגואים ) 

 לפגוע הכי קרוב לקיר, מקבל את הגוגואים של כולם.

 
חלקי את הכיתה לשתי קבוצות וסמני במגרש/חצר שטח המחולק לשני ריבועים  -"מחניים"  

גדולים, היכולים להיכל את כל חברי הכיתה. כל קבוצה עומדת בשטח אחד. מטרת המשחק היא 

לפסול את כל חברי הקבוצה השנייה, על ידי זריקת כדור )רך(. ניתן לפסול משתתף מהקבוצה היריבה 

פסלת אותו. מי שנפסל יוצא  –גע בך, נפסלת. אם תפסת כדור ממישהו בשתי דרכים: אם כדור פ

ועומד בהיקף השטח של הקבוצה היריבה, ועוזר לחברי קבוצתו על ידי תפיסת כדורים וזריקתם 

פנימה על חברי הקבוצה היריבה. )יש להקפיד להשתמש בכדור רך ולשמור על כללי משחק שאינם 

 אלימים או פוגעים(.

 

העמידי את התלמידים במעגל, כאשר רגליהם מפוסקות. ה"שערים" הם רגלי  –י" "כדורגל סינ 

התלמידים. התלמידים מגלגלים באמצעות הידיים כדור, אחד בין השני, וצריכים להכניס את 

 הכדור לרגלי חבריהם. התלמידים יכולים להגן על השער שלם רק בעזרת הידיים.

 
זוגות או העמידי את התלמידים בשתי שרורות, זו חלקי את התלמידים ל – "קרב תרנגולים" 

מול זוג, כאשר כלך תלמיד מול תלמיד אחר. התלמידים עומדים על רגל אחת וקופצים. המטרה 

 של כולם היא  לגרום לבן הזוג להוריד את הרגל שלו.
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סדרי כסאות בשורה, לכיוונים שונים, במספר פחות אחד ממספר  – "כסאות מוזיקליים" 

התלמידים. בכל פעם שהמוסיקה מושמעת, התלמידים מסתובבים סביב הכיסאות, כאשר 

המוסיקה פוסקת, התלמידים מתיישבים. תלמיד שנשאר בלי כסא, יוצא מהמשחק. החסירי כסא 

 בין כל תור.

 
בחרי את אחד התלמידים שהוא "המלך". המלך נותן פקודות והתלמידים צריכים  – "המלך אמר" 

לבצע )למשל: המלך אמר להרים ידיים, המלך אמר לשים אצבע על האף(, אם הוא לא אמר לפני 

"המלך אמר", התלמידים לא עושים, תלמיד שהתבלבל וביצע בלי "פקודה מהמהלך", יוצא 

 מהמשחק.

משחק קבוצתי. תני לתלמידים כדור פונפון או כדור רך. תלמיד  – ''חיי שרה/מלך השבויים 

אחד זורק את הכדור באוויר וצועק 'חיי שרה'. מי שמצליח לתפוס את הכדור או מגיע לכדור 

התלמיד שנפגע הופך  –לפגוע באחד התלמידים. אם פגעת  –ראשון, רשאי לזרוק. המטרה 

ך להיות שבוי של התלמיד שתפס. אם התלמיד אתה הופ –להיות שבוי שלך, אם הכדור נתפס 

אתה משוחרר.  מנצח מי שיש לו את מספר השבויים  –שאתה שבוי שלו נהפך לשבוי בעצמו 

 הגדול ביותר או שנשאר אחרון.

 

 
העמידי את הקבוצה בצד אחד של המגרש ובצד השני תלמיד מתנדב.  – 'הקדרים באים' 

התלמידים צריכים להחליף צדדים בריצה, כאשר התלמיד התופס צריך לתפוס כמה שיותר. 

מי שנתפס הופך להיות חלק מה'קדרים'. כך ממשיכים בתורות ובהחלפת הצדדים עד שכולם 

 ר הראשון במשחק הבא.מנצח והופך להיות הקד –אר שנתפסים. האחרון שנ
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 דקות( 45-30משחק יצירתי )  -סימני דרך 

תלמידים בקבוצה(. חלקי לתלמידים גירים בצבעים שונים  10חלקי את הכיתה למספר קבוצות )עד 

 או קרפים בצבעים שונים.

 הסבירי לתלמידים על משחק 'סימני דרך'.

צעות חצים/סימנים מוסכמים/צבע במשחק זה קבוצה אחת מסמנת דרך/מסלול לקבוצה שניה באמ

 מסוים. קובעים נקודת התחלה, ובאמצעות סימנים צריכה הקבוצה להגיע לנקודת הסיום. 

התלמידים צריכים להטמין ב'מסלול הדרך' ארבעה פתקים ועליהם משימות קלות לקבוצה )למשל: 

ליצור פסל מכובעים, פעמים,  20אבנים, ציור קבוצתי, לחבר שיר, לקפוץ על רגל אחת  10איסוף 

מילים שמתחילות באות ר'  10זוגות חרוזים, לחשוב על  10עלים שונים מהגינה, לכתוב  5לאסוף  

 וכו(.

הסבירי לתלמידים את גבולות המשחק ואת המקומות בבית הספר בהם ניתן לסמן ולשחק, ולאילו 

 אזורים אסור להגיע. 

לחזרת הקבוצות לנקודת המפגש. לאחר מכן הקציבי זמן לסימון המסלולים ברחבי בית הספר ו

הקציבי זמן למשחק בסימני הדרך. מחליפים בקבוצות וכל קבוצה הולכת במסלול שסימנו בעבורה. 

 הקבוצה המנצחת היא הקבוצה שהגיעה ראשונה וביצעה את כל המשימות.
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 משחקי תכנון, הרכבה ובנייה – 3יחידה 

 מטרות: 

 חשיבה ותכנון . התלמידים יפעילו מיומנות1

 . התלמידים יצרו מבנה ויחוו חווית הצלחה2

 

 מהלך הפעילות:

 דקות( 45אנחנו בונים ומתכננים ) 

 הסבירי לתלמידים כי ביחידה זו תעסקו במשחקי הרכבה ובנייה. שאלי את התלמידים:

  אילו משחקי בניה אתם מכירים )לגו, קפלות, מקליקונים, פאזלים, מגנטים, בניית חיות

 מעץ, רכבות, דומינו ראלי ועוד(

 ?מי אוהב לשחק במשחקי בנייה? למה 

 )כשאנחנו משחקים במשחקי בנייה והרכבה, מה אנחנו עושים? )מתכננים, חושבים, מנסים 

  ,מה אתם אוהבים לבנות? )רשמי על הלוח את התשובות: מטוסים, מכוניות, בתים, ארמון

 מסלולים, 

 קבוצה תעסוק בבניה מסוג אחר: . כלחלקי את הכיתה למספר קבוצות

בנייה מקופסאות ממוחזרות )לשם כך יש לבקש מהתלמידים להביא קופסאות ריקות או  – 1קבוצה 

 לאסוף מבעוד מועד(

 בנייה מקשים צבעוניים ופלסטלינה – 2קבוצה 

 בנייה מקרטוני ביצוע/ריבועי קאפות/קרטון גלי ודבק  – 3קבוצה 

 יק/מקלות עץ ופלסטלינהבנייה ממקלות ארט – 4קבוצה 

 

הושיבי את התלמידים על פי הקבוצות וחלקי להם את החומרים. הקציבי לכל קבוצה מקום מיועד 

ומשטח עבודה. רצוי לתת לתלמידים משטח קשיח להציב עליו את המבנה. הנחי את התלמידים 

 לביצוע השלבים הבאים:

ה שרשמת על הלוח או שיציעו החלטה על המבנה/פסל אותו הם רוצים לבנות. מתוך הרשימ .1

רעיונות אחרים. במידה ואת חושבת שהתלמידים יריבו על עניין זה, החליטי עבורם. רצוי 

 לתת משימה אחת לכל הקבוצות )למשל: בניית טירה(

 תכנון המבנה .2

 בניית המבנה .3

 הוספת קישוטים מנייר או צביעה. –אפשרי  –קישוט  .4
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 משחקי קבוצה ופיתוח משחקים – 13/7חמישי יום 

 

  

 שעות פעילות נושא השיעור פעילות  זמן עזרים

 8:00-8:20 שירים וריקודים –מפגש בוקר 

 חבל, חישוקים

 

 דף החוזקות שבי

 דק' 30-45

 דק' 15

 דק' 30

 משחקים קבוצתיים

 כוחה של קבוצה

 החוזקות והכוחות שבי

משחקי 

קבוצה 

ושיתוף 

 פעולה

 

8:30-10:00 

 10:00-10:30 בוקר והפסקהארוחת 

חומרי יצירה מגוונים, 

 קרטונים

 יצירת משחקים דק' 75

 

סדנת 

משחקים 

ופיתוח 

 משחקים

 

10:30-11:45 

 11:45-12:00 הפסקה

ספר, משחקי לוח 

 גדולים

 אפשרויות נוספות: דק' 45

 משחקי לוח ענקיים/סיפור/סרט

סדנת 

משחקים 

ופיתוח 

משחקים 

 )המשך(

 

12:00-12:45 

 12:45-13:00 סיכום יום
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 משחקי קבוצה ושיתוף פעולה – 1יחידה 

 מטרות:

 התלמידים יכירו בחשיבות של שיתוף פעולה ועזרה הדדית .1

 התלמידים יתנסו במשימות הדורשות שיתוף פעולה .2

 התלמידים יכירו בכוחות ובחוזקות שלהם ויבינו כי לכל אדם תכונות טובות  .3

 מהלך הפעילות:

 דקות( 45-30קבוצתיים )משחקים 

 משחקי אתגר – 1אפשרות  

 הוציאי את התלמידים לחצר והנחי אותם בביצוע המשחקים. 

 ניתן לבצע גם בחלל הכיתה או במסדרון, במקרה זה סדרי את הכיתה כך במרכזה שטח פנוי.

 

החלקי את הכיתה לשתי קבוצות. הושיבי את הקבוצות יחד.  – משחק משימות?" -"מי מביא 

 בכל פעם תני לקבוצה משימה אחרת. הקבוצה שמצליחה לעשות את המשימה ראשונה, מנצחת:

 ..הקבוצה הראשונה שמביאה נעל של מישהו מבוגר 

 ...הקבוצה הראשונה שמביאה משהו שאפשר למחזר אותו 

 ..הקבוצה הראשונה שבונה מגדר מנעליים. 

 הקבוצה הראשונה שמתסדרת במעגל 

 הקבוצה הראשונה שיוצרת את השורה הארוכה ביותר של ילדים 

  חתימות של ילדים מבית הספר 20הקבוצה שאוספת ראשונה 

 ...הקבוצה הראשונה שמביאה חפץ בצבע כחול/ירוק/אדום 

 ....הקבוצה הראשונה שממלאת את כל בקבוקי המים/שותה את כל בקבוקי המים 

 

חבלים בין שני עצים/שני עמודים בחצר, צרי כמעין רשת  3-5מתחי  – קורי עכביש""רשת  

עם חורים גדולים. על הקבוצה להעביר את כל חברי הקבוצה מצד אחד של הרשת לצד השני, 

מבלי לגעת בחוטים )באמצעות עזרה הדדית, הרמה וכו'(. תלמיד שנגע בחוט חוזר לצד 

 לעבור באותו חור פעמיים רצוף. ההתחלתי. אפשר להוסיף חוק: אסור

 

העמידי את הקבוצה במעגל. קשרי חבל ארוך כעיגול. חברי הקבוצה צריכים  –" (1"מעגל כוח ) 

לאחוז בחבל העגול בידיהם )החבל בתוך המעגל(. הנחי את החברים להתיישב ולעמוד כאשר 

)הצלחה במשימה כולם אוחזים בחבל. אם מישהו מהקבוצה נופל, יש לעשות את המשימה שוב. 

 כרוכה בהפעלת לחץ קבוצתי על החבל ושיתוף פעולה(
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העמידי את הקבוצה במעגל, כאשר התלמידים משלבים ידיים באמצעות  –(" 2"מעגל כוח ) 

המרפקים. בכל פעם אמרי שם של תלמיד. התלמיד צריך להרים את רגליו בצורה כזו שהשניים 

יוצא מהמשחק ונכנס לתוך המעגל.  –שבשני צדדיו אוחזים בו ומונעים ממנו ליפול. אם נפל 

 שני שלא ליפול, ואוחזים אחד בשני. במהלך המשחק החברים שומרים אחד על ה

 

חלקי את הכיתה לשתי קבוצות. חלקי לכל ילד בלון/נפחי בלונים כמספר  – "מצעד הבלונים" 

ילדי הקבוצה )פחות אחד(. הנחי את התלמידים להסתדר בשורה, כל אחד מחזיק את הבלון בין 

לקו היעד מבלי שאף בלון הבטן שלו לגב של התלמיד לפניו. סמני קו יעד. על הקבוצות להגיע 

ייפול או יתפוצץ. אסור לגעת בבלונים עם הידיים. קבוצה שנפל לה בלון חוזרת אחורה, או: 

הקבוצה שמגיעה עם הכי הרבה בלונים מנצחת. ניתן לתת לתלמידים לדבר ולתכנן שיטות לבצע 

 את המשימה ולעשות את המשחק מספר פעמים.

 

חלקי את הקבוצה לזוגות. הזוגות יושבים גב אל גב כאשר הידיים שלובות זה  -"מתרוממים" 

בזה )במרפקים(. בהינתן אות "לקום" הזוגות צריכים להתרומם. שני הזוגות שהצליחו ראשונים 

 מתאחדים לרביעייה. ממשיכים עד שכל הקבוצה מתאחדת ומצליחה להתרומם יחד.

 

תי קבוצות. העמידי את הקבוצות במעגל צפוף. לכל חלקי את הקבוצה לש – "חישוק קבוצתי"  

קבוצה תני חישוק. על כל התלמידים להניח את אצבעותיהם )בוהן או אצבע( תחת החישוק. 

ולהחזיק את החישוק בגובה הפנים. המטרה היא להוריד את החישוק יחד לרצפה, כאשר כולם 

 , מנצחת.נוגעים, בלי שהחישוק ייפול. קבוצה שמצליחה במשימה ראשונה

 

חלקי את הכיתה לשתי קבוצות. העמידי כל קבוצה במרחק זו מזו. סמני נקודת  – "חציית הנהר" 

כסאות. הסבירי  4-3מטרים מול כל קבוצה.  לכל קבוצה  20התחלה ונקודת סוף במרחק של כ 

לקבוצה כי עליה לעבור מצד אחד של החדר/חצר לצד השני, מבלי לגעת ברצפה. )אפשר לספר 

ם צריכים לחצות את "הנהר" ויש בו "תנינים"(. התלמידים צריכים לעזור זה לזה ולחשוב כי ה

 על טקטיקה לחציית הנהר. קבוצה שמסיימת להעביר את כל חבריה ראשונה, מנצחת.

 

חלקי את הכיתה לקבוצות. המשחק מתנהל כתחרות בין הקבוצות. קבוצה  – "תחרות שירים" 

 שיש בו מילה.... שיר שקשור לעונת הקיץ... ועוד.ראשונה ששרה שיר באות... שיר 

 

 משחקי תנועה וריקוד  –אפשרות שנייה 

 

למדי את התלמידים את הריקודים הבאים. שימי דגש על שיתוף הפעולה בין הזוגות והשורות, עזרה 

 הדדית ותיאום בין התלמידים.

 



 

125 
 

 

 ריקוד זוגות בשורות – 'יש לנו תיש' 

https://www.youtube.com/watch?v=wF0lXbg5Z04 

 

 ריקוד בזוגות – 'ריקוד הציפורים' 

https://www.youtube.com/watch?v=4xmV5uHWNag 

https://www.youtube.com/watch?v=lj95iZcHZ3w 

 

 'מקרנה' 

https://www.youtube.com/watch?v=g5ahJWRLZXA 

XgYA-https://www.youtube.com/watch?v=i1im74 

 

 'לטינוס' 

PM-https://www.youtube.com/watch?v=AuuAh2GU 

eMzfhx1Trk-.com/watch?v=https://www.youtube 

 

חלקי את הכיתה לזוגות או קבוצות. בחרי מתנדב שקובע את  –)זוגי או קבוצתי(  'ריקוד מראה' 

התנועות. השמיעי שיר לבחירתך. המשתתפים האחרים בזוגות או בקבוצות צריכים לחקות 

ה תנועות במדויק את תנועות הרקדן. ניתן לבצע גם במעגל, כאשר בכל פעם מישהו אחר עוש

 ו'מעביר' את ההנחייה למישהו אחר.

 

 

 דקות( 15כוחה של קבוצה )

 

בתום המשחקים, כנסי את התלמידים במעגל, בכיתה או בחצר. נהלי שיחה על שיתוף פעולה לאור 

 המשחקים ששיחקתם:

 ?באילו מהמשחקים שיתפתם פעולה בין אחד לשני 

 ?האם שיתוף הפעולה עזר? במה 

 ?מה הקושי בשיתוף פעולה בין חברים? מה היה קשה במשחקים 

 .אמרו משהו טוב שהקבוצה גרמה לכם להרגיש 

 ?מתי חשוב לשתף פעולה 

 ?האם לקבוצה יש יתרון על פני יחידים 

 ?במה קבוצת החברים יכולה לעזור לכם בחיי היום יום 

  ?במה הרגשתם שאתם תורמים לקבוצה? במה אתם יכולים לתרום לקבוצה 

 

 

 דקות( 30שבי )החוזקות והכוחות 

https://www.youtube.com/watch?v=wF0lXbg5Z04
https://www.youtube.com/watch?v=4xmV5uHWNag
https://www.youtube.com/watch?v=lj95iZcHZ3w
https://www.youtube.com/watch?v=g5ahJWRLZXA
https://www.youtube.com/watch?v=i1im74-XgYA
https://www.youtube.com/watch?v=AuuAh2GU-PM
https://www.youtube.com/watch?v=-eMzfhx1Trk
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דברי עם התלמידים על כל המשחקים והפעילויות שעשיתם במהלך השבוע: הסיפורים, ההצגות, 

התאטרון, היצירה, הבנייה, החשיבה, המשחקים בחצר, משימות האתגר וכו. הסבירי לתלמידים 

 שכל אחד חזק בדברים אחרים וטוב בדברים מסוימים. 

 

 

בודה ובקשי מהם לכתוב מהן החוזקות שלהם ובמה הם חלקי לתלמידים את אחד מדפי דף הע

יכולים לתרום לקבוצה ולאחרים? )עמדי עם התלמידים על דברים כמו: מהירות, חכמה, חוזק, 

התמדה, יצירתיות, סדר וארגון, צחוק ושמחה, חיבוק, מחמאה, מילה טובה, אהבה, עזרה 

 בשיעורים, משחק משותף, ממתק, הפתעה וכו'(

 (93וראה, עמוד )נספח עזרי ה

 

  
 

 

 ובהם מסרים של העצמה:להם שירים  במהלך העבודה של התלמידים השמיעי

 

 

 דווקא אני:

https://www.youtube.com/watch?v=yZaoOK6VUOc 

 בדיוק כמו שאני ככה זה טוב:

UQugJVbRRg-https://www.youtube.com/watch?v= 

 אני ואתה נשנה את העולם:

poyMg-https://www.youtube.com/watch?v=gP6PS 

 שירו של שפשף:

https://www.youtube.com/watch?v=JIdADujEf2g 

 לקבל אחד את השני:

https://www.youtube.com/watch?v=NaGUzmAEso0 

 :מעלה מעלה

https://www.youtube.com/watch?v=DzHU3uLs82A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yZaoOK6VUOc
https://www.youtube.com/watch?v=-UQugJVbRRg
https://www.youtube.com/watch?v=gP6PS-poyMg
https://www.youtube.com/watch?v=JIdADujEf2g
https://www.youtube.com/watch?v=NaGUzmAEso0
https://www.youtube.com/watch?v=DzHU3uLs82A
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 אפשרי לתלמידים לשתף את חבריהם לכיתה במה שכתבו, על פי סבב. 
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 פיתוח משחקים –ילדים יוצרים  -  3ויחידה  2יחידה 

 מטרות:

 התלמידים יחזקו מיומנות של חשיבה יצירתית, תכנון וביצוע .1

 יכירו בחוזקות שלהם ויפתחו משחקים בהתאם ליכולותיהםהתלמידים  .2

התלמידים יעצימו את יכולותיהם, הביטחון העצמי והתפישה עצמית בתמיכת  .3

 הקבוצה החברתית של הכיתה

 מהלך הפעילות:

הסבירי לתלמידים כי בפעילות הקודמת הם למדו על עצמם ועל חבריהם שלכל אחד חוזקות 

בחלק זה של היום התלמידים ימציאו ויכינו  ותכונות אישיות טובות, כישורים והצלחות. 

הנחי אותם  משחקים משל עצמם. ניתן לבצע את הפעילות ביחידים, בזוגות או בשלשות.

 (94נספח עזרי הוראה, עמוד )טיסיית המשימה הבאה לביצוע המשימה, באמצעות כר

 

התלמידים יכולים להמציא משחק קופסא, משחק ריקוד, משחק ספורט, משחק הרכבה או 

 כל רעיון אחר.

הנחי את התלמידים לבחור משחק שהם אוהבים או מכירים או שיהיה להם כיף לשחק בו. 

 העיקר שהוא יהיה משהו שהם יצרו והוא יהיה שלהם.

במידה ואת חושבת שהמשימה קשה לתלמידים, כתבי רשימת שמות על הלוח והנחי את 

 התלמידים לבחור אחד מהם או חלקי מראש על פי שיקול דעתך:

 דמקה -

 רביעיות -

 משחק זכרון -

 סולמות ונחשים -

 מסלול משחק -

 מונופול -

 דומינו -

קליעה למטרה  -

 )מסוגים שונים(

 משחק ספורט -
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משחק תנועות או  -

 ריקוד

 משחק עם חבל -

 משחק עם כדור -

 משחק בחצר  -

 בינגו -

 משחק חידות -

 פאזל -

קלפים עם  -

מספרים )כמו 

 מלחמה(

 משחק בובות -

 חידות מצוירות -

המצאת ריקוד או  -

שיר )ללימוד 

 הכיתה(

 כתיבת סיפור -

 

 באפשרותך לסייע לתלמידים לבחור את נושאי המשחקים, למשל:

 המשפחה שלי )למשל: זכרון בני משפחה( -

 טבע )חיות, פרחים, עצים( -

 מספרים וצורות -

 ארצות ומקומות -

 חברות  -

 רגשות -

 אחר -

 הכיני מראש בכיתה צלחות וחבילות של חומרים יצירה: 

קרטוני ביצוע, קלקרים, סול צבעוני, פונפונים, צבעים, טושים, קופסאות, בריסטולים, 

מנקי מקטרות, מקלות ארטיקים, סקוטשים, כרטיסיות בריסטול גזורות )בגודל של 

קלפים(, קרטון ביצוע גזור )בגודל של דומינו( מדבקות צבעוניות, שבלונות של צורות 

 וד(שונות )לב, פרפר, כוכב, פרח, עיגול, ריבוע, משולש וע

 עברי בין התלמידים במהלך העבודה ועזרי להם ביצירת המשחקים.

 אפשרויות לפעילויות נוספות בחלק זה:

בחרי ספר שמדבר על כוחות וחוזקות של ילדים.  על התמודדות  – 'קריאת סיפור' 

של ילדים עם קשיים או בעיות, התמודדות עם פחדים. סדרת ספרים מתאימה לעניין 

"/שירלי יובל יאיר וד"ר טל בן שחר,  או הספר "אם יוצאים זה "גיבורים קטנים

מגיעים למקומות נפלאים"/דוקטור סוס, או מה "עושים עם רעיון"/קובי ימאדה, 

 תרגום: מאיר שלו

 קישור להקראת תומס ואני:

https://www.youtube.com/watch?v=gTuMB5sz8pY&list=PL5VWFBvwgXim

SqNdHP5fGfoBT1NfaJfHd 

https://www.youtube.com/watch?v=gTuMB5sz8pY&list=PL5VWFBvwgXimSqNdHP5fGfoBT1NfaJfHd
https://www.youtube.com/watch?v=gTuMB5sz8pY&list=PL5VWFBvwgXimSqNdHP5fGfoBT1NfaJfHd
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)סולמות משחקים.  5-6הכינו מראש על פוליגלים או אלבד  – 'משחקי לוח ענקיים' 

וחבלים, קליעה למטרה, קליעה לחור, דמקה, שח מט, פלונטר(. התלמידים הם 

ה'חיילים' במשחקים או שמשחקים עם חיילים גדולים )בקבוקים צבועים, קוביות 

 גדולות(

   

    

 ניתן להכין ערכה אחת שתעבור בין הכיתות.

בחרי סרט/הצגה שקשור לעולם המשחקים והילדים )צעצוע של  – 'צפייה בסרט' 

סיפור, פיטר פן, בילבי, רובין הוד, הדרקון הראשון שלי ועוד(. לאחר הסרט קיימי עם 

 התלמידים שיחה על הסיפור של הסרט ועל המסרים של הסרט. שאלי את התלמידים:

 מה הסרט מספר לנו על עולם הילדים? -

 בסרט? האם אתם דומים לילדים -

 מה הכוחות של הדמויות בסרט? במה הם חזקים? -

 מה הרגשתם במהלך הסרט? -
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 קישור לסרטי הצגות:

https://www.youtube.com/watch?v=gTuMB5sz8pY&list=PL5VWFBvwgXim

dHP5fGfoBT1NfaJfHdSqN 

בתום הפעילות אפשרי לתלמידים להציב את עבודותיהם בתערוכה. הכינו מראש שולחנות 

ערכו רשימה של כל המשחקים שהכינו התלמידים, בדגש על משחקים  להצבת המשחקים.

הכינו רשימה מסודרת לתוכנית . שאינם משחקי קופסא )ריקוד, שיר, משחק ספורט, חצר(

למידים ומשחק פעיל במשחקים העברת המשחקים על ידי הת –סדנת המשחקיםהפעילות של 

 )ביום הבא או ביום אחר בקייטנה(. שיצרו

  

https://www.youtube.com/watch?v=gTuMB5sz8pY&list=PL5VWFBvwgXimSqNdHP5fGfoBT1NfaJfHd
https://www.youtube.com/watch?v=gTuMB5sz8pY&list=PL5VWFBvwgXimSqNdHP5fGfoBT1NfaJfHd
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 שבוע שלישי

17-20/7 
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החיות התנ"כי ןג –חיות האדמה  – 16/7ראשון יום    

נושא  פעילות  זמן עזרים

 השיעור

 שעות פעילות

 8:00-8:20 שירי חיות –מפגש בוקר 

 

דפי מידע, פלסטלינה, 

דפי ציור, סול צבעוני, 

זזות, מספריים,  עיניים

 צבעי פנדה

דפי מידע, כרטיסיות 

 עבודה

 דק' 10

 דק' 60-75

20 

 

 דק' 

 פתיחה

 למידה על משפחות חיות

 

 

 משפחות חיות –קירות מדברים 

משפחות 

 חיות

8:30-10:00 

 10:00-10:30 הפסקה  וארוחת בוקר

 

קרטוני ביצוע )גיליון(, 

קרפים, דבק, ניירות 

צבעוניים, גלילי נייר 

 טואלט, חומרי יצירה

 דק' 30-45

 דק' 30

 משחקי חיות

 הכנת גן חיות קבוצתי

 10:30-11:45 גן חיות

  הפסקה

 תיבת נוח דק' 45 

 הקרנת סרט טבע

סיפורי 

 חיות

12:00-12:45 

 12:45-13:00 סיכום סיכום יום ופיזור תלמידים דק' 15 
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 משפחות חיות  – 1יחידה 

 ות:מטר

  התלמידים יכירו אתר בירושלים .1

 התלמידים יכירו מיני חיות, משפחות חיות ואפיונם וידעו לזהות סוגי חיות .2

 מהלך הפעילות: 

 דקות( 10פתיחה )

הסבירי לתלמידים כי בהמשך ליום ירושלים שנערך אתמול, בו פגשו אנשים שונים וביקרו 

 יבקרו באתר נוסף הקיים בירושלים, גן החיות התנכ"י.במקומות שונים. היום 

ברמת גן יש גן חיות שנראה 'הספארי'. גם בירושלים יש גן חיות, אבל הוא נקרא 'גן החיות 

התנ"כי. הסיבה שהוא נקרא כך הוא שבגן זה אוסף זואולוגי נדיר של חיות ארצישראליות, 

בעלי חיים מכל העולם, והוא מכיל מינים של  250שהיו כאן עוד בתקופת התנ"ך. בגן כ 

 אוספים נדירים של חרקים, זוחלים, יונקים ועופות.

 שאלי את התלמידים:

 ?מה ההבדל בין חיות בית לחיות בר 

 ?)אילו חיות אנחנו פוגשים בגן החיות )בית או בר 

 )אילו סוגים של חיות רואים בגן החיות )בקשי מהם למנות כמה שיותר, כתבי על הלוח 

  חיות אתם אוהבים? איזה חיות מסקרנות אתכם? איזה חיות מפחידות אתכם?איזה 

הסבירי לתלמידים כי במהלך היום ילמדו על חיות שונות שנמצאות בגן החיות, ואפילו יצרו 

 גן חיות משל עצמם!

 דקות( 75-60למידה על חיות ומשפחות חיות )

מסודרים במשפחות. המשפחות של הסבירי לתלמידים כי כמו בני האדם, גם בעלי החיים 

החיות הן לא רק התארגנות של הורים וילדים, אלא התארגנות על פי מינים וסוגים. בכל 

 משפחה יש הרבה מינים של בעלי חיים, הדומים זה לזה במאפיינים מסוימים.

 דקות( 20) משפחת העופות 

 (. 95ה עמוד נספח עזרי הורא)חלקי לתלמידים את קטע הקריאה על משפחת העופות 

: לאחר קטע הקריאה, שאלי את התלמידים הקריאו יחד או תני לאחד התלמידים להקריא. 

 אילו עופות וציפורים אתם מכירים? 
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צבעוני. הנחי את התלמידים לצייר את אחת הציפורים המופיעות   A4חלקי לתלמידים דף 

זוהי החיה הראשונה בתמונה, או להמציא ציפור משלהם, לצבוע ולקשט ובסוף לגזור אותה. 

 .  )אפשר לגוון עם חומרים נוספים: סול, עיניים זזות, נוצות(שיצרו התלמידים

 דקות( 20משפחת היונקים )

(. 96פח עזרי הוראה עמוד סנ)חלקי לתלמידים את קטע הקריאה על משפחת העופות. 

 הקריאו יחד או תני לאחד התלמידים להקריא. 

 : אילו עוד יונקים אתם מכירים? לאחר קטע הקריאה, שאלי את התלמידים

הנחי את התלמידים ליצור את אחד מבעלי החיים . פלסטלינה צבעוניתחלקי לתלמידים 

עים בתמונות או בעלי חיים נוספים: קנגרו, פנדה, עטלף, קוף. הראי לתלמידים שמופי

 ה שיצרו התלמידים.  שנייזוהי החיה התמונות ודוגמאות. 

       

 דקות( 20משפחת הזוחלים )

(. 97פח עזרי הוראה עמוד ס)נחלקי לתלמידים את קטע הקריאה על משפחת העופות. 

: התלמידים להקריא. לאחר קטע הקריאה, שאלי את התלמידיםהקריאו יחד או תני לאחד 

 אילו זוחלים אתם מכירים? 

 הנחי את התלמידים ליצירת נחש מרצועות נייר.

 רצועות נייר צבעוני, מספריים, עיניים חומרים:

 אופן הכנה: 

 גזרו שתי רצועות שוות בעוביין בשני צבעים שונים .1

 זו, אחת על השנייהמעלות זו ל 90הניחו את שתי הרצועות ב .2

 והדקו בשדכן קפלו את הרצועות זו על זה, שלב אחר שלב, עד לסוף הרצועה .3

 גזרו צורת ראש ולשון, הדביקו בקצה גוף הנחש, ציירו עיניים או הדביקו .4
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 דקות( 20)ת משפחות חיו –קירות מדברים 

חלקי  על משפחות בעלי החיים השונות.על קירות הכיתה, תלי את כרטיסיות המידע 

 (. 98-105 יםפח עזרי הוראה עמודס)נהשאלות דף  לתלמידים את

 

ולענות על השאלות בדף  לקרוא על המשפחות השונות, הנחי אותם להסתובב ברחבי החדר

 (106פח עזרי הוראה עמוד ס)נהעבודה 

 

 (.107פח עזרי הוראה עמוד ס)ניתן לסכם את הפעילות בתפזורת חיות נ

 

 

 

  



 

137 
 

 

 גן חיות  – 2יחידה 

 מטרות:

 התלמידים יכירו תכונות של חיות ויחסים בין חיות .1

 התלמידים יתנסו במיומנויות מוטוריות, חשיבה יצירתית והפעלת דמיון .2

 :מהלך פעילות

 דקות( 45-30משחקי חיות  ) 

. בחרי חלק מהמשחקים הבאים או פני את חלל הכיתה הוציאי את התלמידים לחצר בית הספר

 התלמידים:והנחי את 

התלמידים הולכים באופן חופשי במרחב. כאשר המורה אומרת שם של  - 'הליכת חיות' 

"שואגים כאריה".. חיה, הם צריכים "להפוך לחיה" וללכת  במרחב כמו החיה. למשל: 

"זוחלים כלטאה"... "רצים כמו צ'יטה".. "קופצים כמו ארנב"... "עומדים כג'ירפות".." 

וכו... כאשר המורה אומרת "בני אדם", חוזרים להליכה רגילה. אפשר משחקים כמו קוף" 

להוסיף למשחק שלב, אחרי שהופכים לחיה המורה אומרת "נפגשים ואומרים שלום", 

התלמידים צריכים לפגוש תלמיד אחר ולהמציא שלום בשפת החיה. )למשל: שאגת שלום 

 כאריה, קפיצה מיוחדת של ארנב(.

ידים עומדים במעגל. הקבוצה היא קבוצה "ארנבים" ובמרכז התלמ – 'לאכל את הגזר' 

המעגל עומד תלמיד שהוא "ארנב רעב". הקבוצה עומדת צפופה עם הידיים מאחור, בין 

הידיים עובר גזר. התלמידים צריכים לאכל את הגזר, מבלי שהארנב האמצעי יראה אותם 

ת אחד התלמידים )במסווה, כאשר הוא לא מסתכל(. מטרת הארנב האמצעי לתפוס א

כאשר הוא נוגס בגזר. אם תפס אותו, הוא ניצח ומקבל את הגזר. אם התלמידים לא 

רוצים לנגוס בגזר אחרי חבריהם, אפשר לתת לכל אחד גזר נפרד, מנצח מי שמצליח 

 לסיים את הגזר בלי שהארנב תפס אותו.

ביישן(.  התלמידים יושבים במעגל. יש לבחור מתנדב )שאינו – 'לתי המסכנהחתו' 

המתנדב הוא "החתולה המסכנה". עליו לעבור בין התלמידים ולנסות להצחיקם )מבלי 

 3לגעת(, כחתולה או כחיה אחרת. אם לא הצליח, התלמיד שאליו פנה צריך ללטף אותו 

מתחלף והופך  –פעמים על הראש ולומר: "אוי חתולתי המסכנה" מבלי לצחוק. אם צחק 

 ק ילדים.לחתולה המסכנה וצריך להצחי

קבוצות:" עשבים", "ארנבים", "נשרים" .  3חלקי את הכיתה ל  – ה'תופסת אבולוצי' 

השאירי שני תלמידים כ"אדם". תני לכל בוצה סימן היכר בדמות תנועה )למשל: עשבים 

 ידיים פרוסות לצדדים(.התלמידים  –שיניים וקפיצה, נשרים  –תנועת ידיים, ארנבים  –
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במרחב, כאשר כל קבוצה יכולה "לאכול" את הקבוצה שמתחתיה רצים באופן חופשי 

בלבד, ולהיאכל על ידי הקבוצה שמעליה. מי שנאכל יוצא מהמשחק. התלמידים שנבחרו 

ל"אדם" יכולים להציל את החיות מפני טריפה, אם הם נוגעים בהם ומחזיקים בידם. 

חה "לשרוד בטבע" בזמן שאדם נוגע בחיה, אי אפשר לגעת בה. מנצחת הקבוצה שהצלי

 )הקציבי למשחק זמן של כמה דקות(.

 מעמידים את הקבוצה במעגל על כסאות, ומספרים להם שהרצפה היא  – 'ביצת התנינים' 

"ביצה שורצת תנינים". התלמידים צריכים ללכת במעגלים בצורה איטית על הכיסאות. המורה 

משיך לנוע בסיבוב על מוציאה את הכיסאות מהמעגל לאט לאט, והתלמידים צריכים לה

התלמידים האחרונים שנשארו  4הכיסאות, מבלי ליפול, תלמיד שנוגע ברצפה, נפסל. מנצחים 

 על הכיסאות וניצלו מ"ים התנינים".

בחרי תלמיד מתנדב שהוא התופס. התלמידים האחרים צריכים להתחמק ממנו.  – 'תופסת חיות' 

ם של חיה ולעמוד על משהו גבוה, כך הוא בכל פעם שהתופס מתקרב צריכים התלמידים לומר ש

 לא יכול לתפוס אותם.

חלקי את התלמידים לשתי קבוצות, רצוי בנים מול בנות. הנחי את   –דגים'  -'משחק השקט 

 3התלמידים להיות בשקט, תלמיד שמדבר, יוצא מהמשחק. הקבוצה האחרונה שנשארת עם 

תלמידים שלא דיברו, מנצחת. הנחי את התלמידים לביצוע משימות, ללא מילים וללא שיח 

תדר בשורה לפי הגובה, להכין פירמידה ביניהם. למשל: הכנת שורת אבנים, הבאת חפצים, להס

 חתימות של מורות, וכו. 5עלים, להביא  20אנושית, לאסוף 

חלקי את התלמידים לשתי קבוצות. העמידי אותם בשני טורים.   -'מרוץ שליחים קנגרו'  

התלמידים צריכים לקפוץ בקפיצת קנגרו עד לנקודת הסיום ובחזרה. ניתן לתת לתלמידים כדור 

ק בין הרגליים. תלמיד שהפיל את הכדור, מתחיל מהתחלה. הקבוצה שכל חבריה קטן להחזי

 סיימו, מנצחת.

המשחק מתנהל כתופסת רגילה. אם מישהו נתפס, הוא מצטרף לתופס   –'תופסת נחשים'  

 התופסים הם ה'נחש', והם תופסים יחד. כל תלמיד שנתפס מצטרף לשרשרת. –בשרשרת 

מותני התלמידים חתיכת קרפ צבעוני. מטרת המשחק היא לתפוס קשרי סביב   –'תופסת זנבות'  

כמה שיותר זנבות ולהישאר עם הזנב שלך. תלמיד שאסף את כמות הזנבות הגדולה ביותר, 

 מנצח.

בחרי תלמיד מתנדב שהוא הזאב. העמידי את התלמיד בצד אחד ואת  –'מה השעה מר זאב?'  

ואלים: "מה שעה מר זאב?" הזאב עונה: התלמידים בשורה ישרה במרחק ממנו. התלמידים ש

על התלמידים להתקדם עשרה צעדים )על פי המספר של השעה(. ככה משחקים  –' 10'השעה 

מספר תורות, כשהזאב עונה 'השעה היא ארוחת צהריים', התלמידים בורחים והזאב רודף 

 אחריהם. מי שנתפס הופך להיות הזאב בעצמו.

לשתי קבוצות. העמידי את הקבוצות בתור. כל תלמיד מושיט  חלקי את הכיתה  -'מרוץ פילים'  

את ידי ימין )החדק( לתלמיד שלפניו, ואת יד שמאל )הזנב( שם בין רגליו ומעביר אותה לתלמיד 

שאחריו. התלמיד שמאחור תופס ב'חדקו' את התלמיד שלפניו. הקבוצה צריכה להתקדם  

 וצה שהיגעה ראשונה בלי להתפרק, מנצחת.כשהתלמידים מחוברים זה לזה , עד לקו הסיום. קב
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 דקות( 45-30יצירת גן חיות )

מהחומרים שלפניהם  'גן חיות'חלקי את התלמידים לקבוצות. הנחי את התלמידים ליצור 

 )ציפור, חיית יונק מפלסטלינה, נחש( ומהחיות שיצרו בחלק הראשון.

ניירות צבעוניים, גלילי נייר (, קרפים בצבעים שונים, ותקרטוני ביצוע )גליונ חומרים:

 ועוד.  , דבק סלוטייפטואלט

 אופן הכנה: 

 אזורי חיות, חזות, שבילים, בריכות מים ועוד –צרו את תשתית גן החיות  .1

 הציבו את החיות בגן החיות .2

 באפשרותכם לכתוב שלטים על החיות, להוסיף פרחים וצמחים, גדר ועוד.  .3

 

 

 דקות( 30החיה שבי  )

 התלמידים במעגל. ערכי שיחה בשלושה סבבים:הושיבי את 

 שמי ושם של חיה שמתחילה באות שלי .1

לאיזה חיה אני דומה? איזה תכונה של חיה יש לי? )תני דוגמאות: מהיר, איטי,  .2

נמוך, גבוה, חרוצה, רכה, חמודה, שמחה, אוהבת להיות בבית, מתולתלת, קופצנית, 

 חזקה ועוד(

הייתי רוצה להיות? )כווני את התלמידים לדבר על אם הייתי יכול להיות חיה, מה  .3

  תכונות שהיו רוצים שיהיה להם, למשל: מחליפת  צבעים, יכולה לעוף, מהירה ועוד(

 אפשרי לתלמידים להגיד מילים טובות אחד על השני ונהלי שיח מכבד.
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 סיפורי חיות  – 3יחידה 

 מטרות:

 התלמידים יכירו סיפור או יצירה העוסקת בחיות .1

 התלמידים יכירו שמות ומראה של חיות נדירות .2

 

 מהלך פעילות:

 

 אחת משתי הפעילויות:בחרי 

 תיבת נוח – 1אפשרות 

 ושירו את השיר יחד. השמיעי לתלמידים את השיר 'נח'/מתי כספי

https://www.youtube.com/watch?v=H1eFKp1_L4w 

( 108פח עזרי הוראה עמוד ס)נ קראו יחד את המילים וספרי לתלמידים על סיפור תיבת נח

באפשרותך לחלק לכל תלמיד שורה  הנחי את התלמידים לספור את החיות המופיעות בשיר.

 ולהמחיז יחד את השיר.

 קישור לסיפור תיבת נוח לילדים:

http://www.naorlea.co.il/story.asp?category_id=7&id=100 

 

 נָח

י  ּפִּ ַתי ַכסְּ  מָׁ

לִּים: יּוַרם טהרלב  מִּ

ּפִּיחלַ ַתי ַכסְּ  ן: מָׁ

 

ם ּוַבַסַער  -נָׁח  נּו ֵאיךְּ ַבגֶׁשֶׁ ַכחְּ  לֹא שָׁ

 לֵַתבָׁה ָאַספְּתְּ אֶׁת ַחיֹות ַהיַַער.  -נָׁח 

ין  כָׁל מִּ ַתיִּם מִּ ַתיִּם, שְּ  שְּ

ל והשיבוטה  יֵה והממותה, ַהגָׁמָׁ ַארְּ  הָׁ

 וְּגַם ההיפופוטם. 

 ֵאיךְּ ּפַָׁתַחתְּ אֶׁת ַהצַֹהר 

נָׁה  ֵכלֶׁת ַהלְּבָׁ תֹוךְּ ַהתְּ  ּומִּ

 ָאה ַהיֹונָׁה. בָׁ 

 

נַי ַהַמיִּם?  -נָׁח  יךְּ לַשֹוט ַעל ּפָׁ שִּ ַמן נַמְּ ה זְּ  ַכמָׁ

יִּם.  -נָׁח  שָׁ דְּ ַעט חָׁ ים כִּמְּ גּורִּ  כָׁל ַהַחלֹונֹות סְּ

 ּוכְּבָׁר ֵאין לָׁנּו ֲאוִּיר 

ל ולשיבוטה  יֵה ולממותה לַגָׁמָׁ  לַָׁארְּ

 וְּגַם להיפופוטם. 

גַע אֶׁת ַהצַֹהר   ּפֶַׁתח לְּרֶׁ

ֵכלֶׁת ַהלְּבָׁנָׁה  ל תֹוךְּ ַהתְּ  וְּאֶׁ

 ח אֶׁת ַהיֹונָׁה. של

https://www.youtube.com/watch?v=H1eFKp1_L4w
http://www.naorlea.co.il/story.asp?category_id=7&id=100
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ם  -נָׁח  ה ּדֹוֵאג, ֵהן כְּבָׁר ֲחַדל ַהגֶׁשֶׁ ה ַאתָׁ  מָׁ

ת  -נָׁח  שֶׁ ה קֶׁ  ּפַָׁתח אֶׁת ַהַחלֹון, אּולַי הֹופִּיעָׁ

ּה כֻׁלָׁם  אּו אֹותָׁ  וְּיַרְּ

ל והשיבוטה  יֵה והממותה, ַהגָׁמָׁ ַארְּ  הָׁ

 וְּגַם ההיפופוטם. 

גַע אֶׁת ַהצַֹהר ּפֶַׁתח לְּ  רֶׁ

ֵכלֶׁת ַהלְּבָׁנָׁה  ל תֹוךְּ ַהתְּ  וְּאֶׁ

 ַשלַח אֶׁת ַהיֹונָׁה. 

 

 

ל ַזיִּת  -נָׁח  לֶׁה שֶׁ ם עָׁ בָׁה עִּ  ַהיֹונָׁה כְּבָׁר שָׁ

 ֵתן לָׁנּו לֵָׁצאת וְּלֲַחזֹר לַַביִּת  -נָׁח 

נּו זֶׁה ַעל זֶׁה  ַאסְּ  כִּי כְּבָׁר נִּמְּ

ל ַעל השיבוט יֵה ַעל הממותה, ַהגָׁמָׁ ַארְּ  ה הָׁ

 וְּגַם ההיפופוטם. 

גַע אֶׁת ַהצַֹהר   ּפֶַׁתח לְּרֶׁ

ֵכלֶׁת ַהלְּבָׁנָׁה   וְּנָׁעּוף לִּתְּ

ם ַהיֹונָׁה.  כָׁךְּ עִּ

 

 

  טבעצפייה בסרט  - 2אפשרות 

 (ביום החליפי בין היחידותאם בחרת בהקרנת סרט, )יש להקצות זמן רב יותר לאפשרות זו, 

 י לתלמידים סרט העוסק בחיות. הקרינ

באפשרותך לבחור סרט טבע מציאותי, מערוצי טבע, או סרט אנימציה, שעיקרו חיות: 

של חיות  ו"החיים הסודיים"עידן הקרח"  , "פינגווינים", "ריו", "מדגסקר", "מלך האריות"

 המחמד"

 "אופס בול הגיע המבול":

https://www.youtube.com/watch?v=eJgtrAu2QBQ 

 נשיונל גאוגרפיק לילדים: –קישורים לסרטי טבע 

https://www.youtube.com/watch?v=qeKEuBTg3jk 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eJgtrAu2QBQ
https://www.youtube.com/watch?v=qeKEuBTg3jk
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 ציפורים –חיות האוויר  – 17/7 שנים יו

 

  

נושא  פעילות  זמן עזרים

 השיעור

 שעות פעילות

 8:00-8:20 מפגש בוקר 

 

כרטיסיות מידע, דפי 

 עבודה

 דק' 25

 דק' 60-75

 בסביבת בית הספר יפוריםחקר צ

 פעילות לימודית –ג'יקסו ציפורים 

ציפורים 

 ותכונותיהן

8:30-10:00 

 10:00-10:30 הפסקה  וארוחת בוקר

 

 דפי מילים שיר

 דפים, מספריים, קשים

 דק' 10

 דק' 20

 דק' 30-45

 דק' 10

 שיר וריקוד הציפורים

 מקהלה עליזה/לאה נאור

 יצירת צפצפות

 משחקי משרוקיות

 

 

מקהלה 

 עליזה

10:30-11:45 

  הפסקה

 

 

עיתונים, דבק פלסטי, 

קערות, קמח, ניירות 

צבעוניים, לבד 

 צבעוני, חוט שמשון,

 מקלות וענפים

 דק' 15

 

 דק' 30

 הקראת שיר/סיפור/השמעת שיר

 לעוף/ציפור הנפש

 

 יצירת ציפורים 

אני רוצה 

לעוף/ציפור 

 הנפש

12:00-12:45 

 12:45-13:00 סיכום סיכום יום ופיזור תלמידים דק' 15 
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 ותכונותיהםציפורים  -1יחידה 

 מטרות: 

 יבחינו בציפורים בסביבתםהתלמידים  .1

  התלמידים יכירו מאפיינים של ציפורים .2

 התלמידים יתנסו בפיתוח תחושת אחריות אישית ואחריות קבוצתית  .3

 התלמידים יפתחו תחושת מסוגלות אישית .4

 מהלך הפעילות:

 דקות( 25חקר ציפורים ) –פתיחה 

 וחלקי להם את 'דף חקר ציפורים' . חלקי אותם לזוגותהוציאי את התלמידים לחצר בית הספר

 :הנחי אותם לחפש ציפורים בסביבתם ולבדוקו

 איך הציפור נראית? מה החלקים של הגוף שלה? .1

מה הציפור עושה: עפה, מסתכלת על משהו, אוכלת, בונה קן, הולכת על הקרקע,  .2

הסבירי לתלמידים כי עליהם להיות בשקט כאשר הם  מצייצת או שרה ועוד.

 מתקרבים לציפור, כדי לא להפחידה.

 (109הוראה עמוד )נספח עזרי 

 .הכניסי את התלמידים לכיתה ושוחחו על תוצאות התצפית

 דקות( 75-60שיטת גי'קסו ) –לימוד על ציפורים 

בחלק זה התלמידים ילמדו על מאפיינים שונים של ציפורים. הלמידה תתבצע בשיטת 

 'גיקסו' שהיא שיטה ללמידת עמיתים. 

במסגרת זו כל משתתף אחראי על תחום תוכן מוגדר שבו הוא מתמחה ואותו עליו להקנות 

 לחבריו. האחריות והמחויבות המשותפת מאפשרים שיתוף פעולה וחלוקת עבודה. 

: מבנה גוף הציפור, נוצות הציפור, קן הציפורים ונדידת תחומים 4-הפעילות מתמקדת ב

 ציפורים. 

 בים:הפעילות מתבצעת בארבעה של

 רקע כללי על ציפורים, החלטה על מי מומחה בכל תחום –לימוד בקבוצת האם  .1
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נציגי המומחים מכל הקבוצות יושבים ולומדים בקבוצת  –לימוד בקבוצות מומחים  .2

 מומחים )קבוצה מומחים גוף הציפור, קבוצת מומחים נוצות הציפור וכן הלאה(

למד בקבוצת המומחים כל מומחה מספר על מה הוא  –לימוד בקבוצת האם   .3

 )מלמדים אחד את השני(

 משימה משותפת לאור הלמידה .4

 

 דק'( 10) ארגון קבוצות האם והסבר קצר על הפעילות

חלקי את הכיתה לקבוצות קטנות בנות ארבעה עד חמישה תלמידים, הנקראות "קבוצות 

להיות ידך וכל קבוצה צריכה -ֵאם". החלוקה לקבוצות האם צריכה להתבצע מראש על

 הטרוגנית ככל האפשר: שניים עד שלושה תלמידים בינוניים, אחד חלש ואחד חזק.

רצוי להרכיב את הקבוצות כך, שתלמידים חלשים מאוד יהיו בקבוצות הגדולות )בנות 

 חמישה תלמידים(. אז ניתן להצמיד להם תלמידים בינוניים, שיוכלו לעזור להם.

הם ישבו בשתי קבוצות: קבוצה אחת היא קבוצת הסבירי לתלמידים כי בפעילות הקרובה 

האם )בה הם נמצאים כרגע(, והקבוצה השנייה היא קבוצת מומחים. למעשה, כל אחד מהם 

הולך להיות מומחה בנושא מסוים בעולם הציפורים. כל אחד מהתלמידים הולך להיות 

אם וללמד את לחזור לקבוצת ה –של אותו הנושא, ללמוד ולהעמיק בו ולאחר מכן  'שגריר'

 שאר החברים את נושא המומחיות שלו. 

הסבר זה יגייס את התלמידים להיות פעילים ביחידת לימוד זו. על כל אחד מונחת אחריות 

 ללימוד התוכן ולהעברתו. 

 דק'(  10) למידה בקבוצות האם – אשלב 

(. 110-111)נספח עזרי הוראה עמודים  חלקי לתלמידים בקבוצות האם את כרטיסיות הרקע

הנושאים. על התלמידים לקרוא את כרטיסיות  ארבעתכרטיסיות הרקע מהוות "טעימה" של 

אם התלמידים מי הולך להעמיק באיזה נושא.  –הרקע בקבוצות האם ולגבש החלטה 

  או חלקי תפקידים בעצמך.  נסי לגשר, מתקשים להחליט
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 דק'(  25) למידה בקבוצות המומחים – בשלב 

גם קבוצות נושא אחר. -ת הכיתה מחדש לקבוצות מומחים המתמחות כל אחת בתתחלקי א

המומחים הן קבוצות הטרוגניות קטנות בנות ארבעה עד חמישה תלמידים. כאמור, ביחידת 

ישובצו  –נושאים(. אם מספר חברי הקבוצה הוא חמישה -הלימוד יש ארבע התמחויות )תתי

נושא שבחר תלמיד -שני תלמידים בהתמחות אחת. חשוב לשבץ תלמיד חלש מאוד באותו תת

 ללמוד את החומר בקבוצת המומחים  בינוני, המסוגל לעזור לו

מטרת העבודה בקבוצות המומחים היא להתמחות בחלק אחד מיחידת הלימוד כולה ולהעמיק 

ית מידע ייחודית לקבוצתם וכן דף עבודה את הלימוד בו. כל קבוצת מומחים מקבלת כרטיסי

 (.112-115נספח עזרי הוראה עמודים )בנושא מומחיותם. 

על חברי הקבוצה לענות יחד על השאלות בדף העבודה שלהם ולבצע את המשימות 

תלמיד קורא בתורו את ההוראות, וכל תלמיד יכול להביע  אין ראש קבוצה. כלהמשותפות. 

, ואחד התלמידים כותב אותה. רצוי בהקבוצה מסכימים על התשואת דעתו. רק לאחר דיון ב

  בכל שאלה תלמיד אחר.

 

 דק'(  20) חזרה לקבוצות האם – גשלב 

תלמידי הכיתה חוזרים לשבת בקבוצות האם . הנחי את התלמידים לחזור לקבוצות האם

 .לחבריהם לקבוצת האם את המידע שרכשו בקבוצות המומחים ספריםהמקוריות, ומ

 דק'(  20)פתרון כתב החידה  – דשלב 

בשלב זה באה לידי ביטוי התלות ההדדית: חברי הקבוצה תלויים זה בזה, כיוון שאצל כל 

חבר נמצא חלק אחד של החידה ובלי החלק של אותו חבר לא תוכל הקבוצה להרכיב את 

 פתרון החידה כולה. 

 (. 116)נספח עזרי הוראה עמוד . חלקי לתלמידים את כתב החידה 
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על כל קבוצת אם לפתור את כתב החידה יחדיו.  הקבוצה המנצחת היא זו שפותרת את כתב 

 החידה ראשונה. 

 במידה והזמן לא מספיק, השאירי את החידה ליחידת הפעילות הבאה.

. אמרי להם משוב חיובי על השתתפותם והאחריות סכמי את הפעילות עם התלמידיםלאחר הפעילות 

 הלמידה )במידה וזה מתאים( שהפגינו בתהליך
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 הציפורים  מקהלת  – ציפורים מצייצות -2יחידה 

 מטרות:

 התלמידים יכירו את תפקוד הציפורים: שירה וציוצים .1

 יתנסו בפעילות שירה וצליל התלמידים .2

 מהלך פעילות:

 דקות( 10ריקוד שיר הציפורים ) –פתיחה 

 ורקדו את השיר יחד במעגל. למדי את ריקוד הציפורים כפתיחה לפעילות זו, 

 איך רוקדים? 

  תחילה, עליכם ליצור בעזרת כפות הידיים מקור של ציפור ולפתוח ולסגור ארבע פעמים

 .במקביל לארבע הנקישות הראשונות בשיר

  לאחר מכן עליכם ליצור כנף בעזרת זרועות הידיים. לנופף בכנפיים ארבע פעמים

 .לארבע הנקישות הבאותבמקביל 

  הנקישות  4פעמים לפי  4עכשיו עליכם לדמיין זנב )אזור הישבן( ולנענע אותו מצד לצד

 .הבאות

 כעת מחאו כפיים ארבע פעמים במקביל לארבע הנקישות הבאות. 

  פעמים 4יש לחזור על התהליך. 

  8 -נגמר במעבר עליכם להצליב ידיים עם בן הזוג לריקוד ולחוג במעגל עד שהמעבר 

 .צעדים לצד שמאל 8-צעדים לצד ימין ו

 הריקוד ממשיך ומגביר את הקצב עד לתומו.  

 

 מילות השיר בעברית: 

 בידיים נשקשק

 ומרפק אל מול מרפק

 חה חה חה -עם היד נמחא בקצב 

 בידיים נשקשק ומרפק אל מול מרפק

 את המותן נסובב וכף נמחא

 זה את זה קצת נדגדג

 נשתולל ונתנדנד

 פה כיף יהיה
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 פזמון:

 כמה טוב בשניים

 כיף להסתובב

 נסתובב ביחד

 יהיה קצת נחת

 וחם בלב...

 קישור להשמעת השיר:

 

https://www.youtube.com/watch?v=lj95iZcHZ3w&list=PLYiOFhe5SB3k181at

H_2MrmqdnrarGTIk 

 

 דקות( 20מקהלה עליזה ) –שיר 

 

. חלקי לתלמידים את מילות השיר לאה נאורהשמיעי לתלמידים את השייר 'מקהלה עליזה'/

 (.117)נספח עזרי הוראה עמודים . ושירו אותו יחד

 קישור להשמעת השיר:

https://www.youtube.com/watch?v=1le4z1MjKA0 

 

 שאלי את התלמידים:

 ?אילו ציפורים מוזכרות בשיר 

  מה אנחנו למדים על הציפורים מהשיר? )הציפורים שרות, יש מינים רבים, הציפורים

 לי מילים ועוד(נמצאות על העצים, הציפורים שרות ב

 

 דקות( 45-30יוצרים צפצפות )

הנחי את הלמידים להכין את הצפצפות )זוהי פעילות קלה במיוחד והתוצאות שלה כיפיות 

 אל תוותרו...(ומגניבות! 

 הכנת צפצפות מקשים –אפשרות א 

 קשי פלסטיק, מספריים חומרים:

 :אופן הכנה

 חלקו לכל ילד קש ומספריים .1

 של הקש והשתמשו רק בחלק הישר גזרו את החלק המקופל .2

 שטחו את הקש  .3

 בראש הקש Vגזרו צורת  .4

 שטחו שוב את הקש. .5

 לפה ושרקו! Vהכניסו את צד ה  .6

https://www.youtube.com/watch?v=lj95iZcHZ3w&list=PLYiOFhe5SB3k181atH_2MrmqdnrarGTIk
https://www.youtube.com/watch?v=lj95iZcHZ3w&list=PLYiOFhe5SB3k181atH_2MrmqdnrarGTIk
https://www.youtube.com/watch?v=1le4z1MjKA0
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 קישור לסרטון הדגמה:

https://www.youtube.com/watch?v=cCtsmHqbhYk 

 

 
 

 הכנת צפצפה מנייר –אפשרות ב 

 נייר, מספרים חומרים:

 אופן הכנה:

 ס"מ 3גזרו רצועת נייר בעובי של  .1

 ס"מ 7חלקו את הרצועה לשתיים וגזרו, בערך באורך  .2

 הצמידו את שתי הרצועות זו לזו וקפלו את הקצה .3

 החזיקו את הרצועות בין האצבעות והצמידו את הפה לפתח .4

 נשפו בכל הכוח .5

 קישור לסרטון הסבר:

cAV0-https://www.youtube.com/watch?v=4m6x9u 

 

 
 

 דקות( 10משחקי משרוקיות )

 לאחת מהפעילויות הבאות:בתום הכנת הצפצפות, הנחי את התלמידים 

כפי לשרוק לצלילי השיר 'מקהלה עליזה', הנחי את התלמידים   - 'שריקת שיר' 

 שלמדו, או לצלילי שירים מוכרים.

החזיקי משרוקית בפיך. שרקי מספר פעמים בקצב מסוים, על -'חיקויי שריקות'  

 התלמידים לחזור אחריך באותה שריקה.

התלמידים עומדים במעגל, כל תלמיד בתורו שורק שריקה  –מחרוזת שריקות  

 משלו, ו'מעביר' אותה לתלמיד הבא בליווי תנועה.

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cCtsmHqbhYk
https://www.youtube.com/watch?v=4m6x9u-cAV0
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 ציפור הנפש –אני רוצה לעוף  – 3יחידה 

 

 מטרות:  

 ונות אישיים ולשאיפות שלהםהתלמידים יפתחו מודעות לרצ .1

 התלמידים יביעו את משאלותיהם בקול רם .2

 התלמידים יפתחו מיומנות חשיבה יצירתית ומיומנות מוטורית .3

 

 מהלך פעילות:

 

 דקות( 15הקראת סיפור/שיר )

 

 הראל סקעת/לעוף –אפשרות א 

 השמיעי לתלמידים את השיר:

https://www.youtube.com/watch?v=4amB_v7uqKU 

 

אפשרי לתלמידים לרקוד תוך כדי השמעת השיר 'לעוף', הנחי אותם לפרוס ידיים לצדדים 

 ולעשות כאילו הם עפים.

 שאלי את התלמידים:

 רוצים לעוף אם הייתם יכולים? מה הייתם רוצים לראות ממועף הציפור? לאן הייתם 

 ?מה הייתם רוצים לעשות כשתהיו גדולים 

 

הסבירי לתלמידים את החשיבות בכך שיהיו לנו חלומות ושאיפות. הנחי את התלמידים 

 מה השאיפות שלהם ומה הם רוצים שיקרה להם. חשובל

 מיכל סנונית/ציפור הנפש -אפשרות ב

השיגי את הספר או הקריני את  .הקריאי לתלמידים את הסיפור 'ציפור הנפש'/מיכל סנונית

 הקראת הסרטון:

https://www.youtube.com/watch?v=kAiyLU33080&t=81s 

 

 .רגשותיהםבתום הקראת הסיפור, אפשרי לתלמידים לדבר על 

 שאלי את התלמידים:

 ?אילו רגשות יש בתוככם 

 ?איזה רגש הוא רגש שאתם רוצים לשמור במגירה 

https://www.youtube.com/watch?v=4amB_v7uqKU
https://www.youtube.com/watch?v=kAiyLU33080&t=81s
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 ?איזה רגש הוא רגש שאתם רוצים להוציא מהמגירה 

 ?אילו רגשות עושים לנו טוב? ואילו רע 

  איזה רגש מסמלות עבורכם הציפורים? )למשל: שמחה, קלילות, צחוק(. האם שירת

 שאנחנו שומעים משפיעה על הרגשות שלנו?הציפורים 

 

 קשרי את השיחה על הרגשות לפעילות שערכתם ביום 'לב' בשבוע שעבר.

 

 דקות( 45-30וחלומות ) רגשות - יוצרים ציפורים

 ציפורים מנייר 

 ניירות צבעוניים, קרטון ביצוע, בדים: ענף, חוט שמשון, חומרים

 אופן הכנה: 

 חתיכות 2 –גזרו שבלונות של ציפורים  .1

 קשטו את השבלונות, הדביקו עיניים .2

 שלכם על הציפור רגשות/כתבו את החלומות .3

 חתכו חוט והעבירו אותו בין שתי חתיכות הציפורים,  הדביקו כאשר החוט בפנים .4

 קשרו את החוט לענף.  .5

 הכינו מספר ציפורים כך שהענף יהיה מלא בציפורים .6

 

 
 

 ציפורים מעיסת נייר 

 עיתון, דבק פלסטי, קערות, קמח, כדורי קלקר בשני גדלים, קיסמים: נייר חומרים

 אופן הכנה:

 שני כדורי קלקר זה לזה )הגוף והראש( באמצעות קיסםחברו  .1

 חפו את הכדורים בעיסת נייר וצרו את גוף הציפור, זנב הציפור והמקור .2

 ייבשו .3

 צבעו, כתבו את החלום על הציפור .4

 הניחו את הציפורים על ענף .5
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שלבו את כתיבת החלום על הציפורים  .באפשרותך להכין ציפורים בכל דרך אחרת, כיד הדמיון

 שהכנתם.

 

 דקות( 30) סיכום יום –עבודה חקר 

 

 רהוציאי את התלמידים לחצר בית הספר. הנחי אותם לבצע תצפית חוזרת על הציפורים. )אפש

 (.חופשית, או להנחות אותם לתצפית להשתמש באותו דף חקר מהבוקר

 

 :רכזי את התלמידים בצל. שאלי את התלמידים

 ?האם הבחנתם בדברים שלא ראיתם בבוקר 

 ?האם ראיתם משהו מהדברים שלמדתם במהלך היום 

 ?מה למדתם על ציפורים היום שלא ידעתם 
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 ועולם המיםחיות הים  – 18/7 שלישי יום 

 

 

  

נושא  פעילות  זמן עזרים

 השיעור

 שעות פעילות

 8:00-8:20 מפגש בוקר 

 חידות בתמונות

 דפים, צבעים

קופסאות 

נעליים/קרטון, קרפ 

וצלופן כחול, ניירות 

צבעוניים, כדורי קלקר, 

צבעים, חוט ניילון, 

אבני יצירה קטנות, חול 

צבעוני, פייטים, 

 נצנצנים

 דק' 5

 דק' 30

 דק' 45

 פתיחה עולם המים

 חידון עולם המים 

 השראה ויצירה –עולם המים 

עולם 

 –המים 

מקורות 

 וחיות

8:30-10:00 

 10:00-10:30 הפסקה וארוחת בוקר

גיגיות, בלונים, קובי 

מים, כדורים, ניילון, 

 קצף, סבון

עולם  משחקי מים דק' 60-75

 -המים 

 משחקים

10:30-11:45 

  הפסקה

 

 דף עבודה נתינה

 דק' 15

 דק' 30

 דק' 5

 סיפורו של כוכב הים 

 

 הנתינה שלנו -נותנים אנחנו

 

 סיכום יום והכנה למחר )שוק קח תן(

כוכב הים 

 נתינה  -

12:00-12:45 

 12:45-13:00 סיכום סיכום יום ופיזור תלמידים דק' 15 
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 עולם המים – 1יחידה 

 

 מטרות:

 התלמידים יכירו את מקורות המים בעולם .1

 התלמידים יכירו את מקורות המים בישראל .2

 יכירו את מקורות המים בירושליםהתלמידים  .3

 התלמידים יכירו את חיות המים וצמחי המים  .4

 

 מהלך פעילות:

 

 דקות( 5עולם המים ) –פתיחה 

פתחי את הפעילות בהסבר על כך שהימים הקודמים למדתם על חיות האדמה וחיות האוויר. 

 והים תעסקו בעולם נוסף הקיים בטבע.

נספח עזרי הוראה, )כדי לגרות ולאתגר את התלמידים, הציגי להם את שתי החידות הבאות 

 (118עמוד 

 מה משותף לדברים הבאים?

  
 )תשובה: מים(

 

 ומה משותף לאלה?

 
 )תשובה: חיות המים(

 

 דקות( 30ידון עולם המים )ח

שני דגים, שלושה דפים. הנחי את התלמידים לצייר על כל דף: דג אחד,  3חלקי לכל תלמיד 

 דגים.
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. התלמידים ירימו גבוה את הדפים בחידון הקריאי לתלמידים את השאלותבשלב הבא, 

תשובה מספר שתיים, שלושה  –תשובה מספר אחת, שני דגים  - בהתאם לתשובה )דג אחד

 (3תשובה מספר  –דגים 

 

יעשו פעילויות מים הכניסי את התלמידים לאווירת מים.. אמרי לתלמידים שאחרי החידון 

 כיפיות ומקררות...

 

 השאלות:

 מה מבין המילים הבאות הוא מקור מים? .1

 מימיה .א

 אוקיינוס .ב

 שמיים .ג

 איזה ממקורות המים הבאים הוא יותר גדול? .2

 ים .א

 אגם .ב

 אוקיינוס .ג

 אילו משמות אוקיינוסים הבאים קיים באמת? .3

 האוקיינוס השקט .א

 האוקיינוס הרועש .ב

 האוקיינוס הכחול .ג

 קיימים בעולם? כמה אוקיינוסים .4

 )השקט, האטלנטי, ההודי, הקרח הצפוני, הדרומי(חמישה  .א

 ארבעה .ב

 שלושה .ג

 המילה אוקיינוס היא מילה מהשפה ה..: .5

  עברית .א

 )אוקיינוס היה אל הנהר הגדול המקיף את כל הארץ ונותן חיים למים(יוונית  .ב

 אנגלית  .ג

 כמה ימים )ים( יש בישראל? .6

 : ים סוף, תיכון, המלחשלושה .א

 ים סוף, תיכון, המלח, כנרתארבעה:  .ב

 הירקון והירדןחמישה: ים סוף, תיכון, המלח,  .ג
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 הכנרת היא: .7

 נהר .א

 ים .ב

 ימה .ג

 מקור המים העיקרי של ישראל, ממנו אנחנו שותים, הוא: .8

 ים תיכון .א

 ים המלח .ב

 הכנרת .ג

 הנחל הארוך ביותר בישראל הוא: .9

 נחל שורק .א

 נהר הירדן .ב

 נחל הירקון .ג

 נהר הירדן מעביר מים מ... .10

 תיכון לכנרתים  .א

 ים תיכון לים המלח .ב

 הכנרת לים המלח .ג

 באילו מהימים הבאים לא חיים דגים? .11

 ים המלח .א

 ים תיכון .ב

 ים סוף .ג

 באילו מהימים הבאים תוכלו לצלול ולראות שונית אלמוגים מרהיבה? .12

 ים תיכון -בתל אביב .א

 בכנרת –בטבריה  .ב

 בים סוף –באילת  .ג

 בים אפשר למצוא גם דגים, גם יונקים וגם עופות: .13

 נכון .א

 לא נכון .ב

 תלוי באיזה ים .ג

 החיה הכי גדולה בעולם ובמים היא: .14

 כריש .א

 תןוילו .ב

 נחש ים .ג
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 הצמחים בים נקראים: .15

 עלעלי מים .א

 דשא ים .ב

 אצות .ג

 ליד ירושלים אפשר למצוא: .16

 אגם .א

 ים .ב

 מעיינות .ג

 בירושלים מעיינות רבים, אחד המפורסמים בהם הוא: .17

 עין איתן .א

 עין יחזקאל .ב

 עין יעל .ג

 בישראל נמצאות ליד ים?אילן מהערים הבאות  .18

 ירושלים, רחובות ונס ציונה .א

 תל אביב, חיפה ונהריה .ב

 רמת גן, קרית אונו, פתח תקוה .ג

 מי תהום הם: .19

 שנפלו לתהוםמי גשם  .א

 שנאגרים בתוך האדמה מי גשם .ב

 מים שנראים בדיוק אותו דבר כמו מים אחרים .ג

 האיבר בעזרתו דגים זזים הוא:  .20

 זנב .א

 ראש .ב

 סנפיר .ג

 מה זה שונית? .21

 מצא מתחת לפני המיםסלע הנ .א

 סירה מיוחדת הנוסעת במהירות .ב

 דג המשנה את צבעו בתוך המים .ג

 האם אלמוג הוא: .22

 )חלק ממחלקת האלמוגים, משפחת הצורבים 'א 'פרחים חייםנקר) חי .א

 צומח .ב

 דומם .ג
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 למה קוראים לים תיכון בשמו? .23

 18כי הוא בן  .א

 אפריקהכי הוא נמצא במרכז העולם, בין שלוש יבשות: אסיה, אירופה,  .ב

 כי הוא ים בצורה ישרה .ג

 איזה חיה הייתה בעבר בכנרת ולא נמצאת שם יותר? .24

 שקנאי .א

 תנין .ב

 חתול ים .ג

 איזה מהחומרים הבאים קרוי על שם דג? .25

 דיונון –דיו  .א

 עטון –עט  .ב

 ניירון –נייר  .ג

 

 דקות( 60-45)השראה ויצירה  –עולם המים 

 

 שאלי את התלמידים:

 ?מי פעם צלל מתחת למים בים 

 במשקפת מתחת למים בים? מי הסתכל 

  ?מי נשם עם שנורקל במים 

 ?איפה זה היה 

 ?מה ראיתם שם? מה אתם זוכרים 

 

הסבירי לתלמידים כי מתחת לפני המים יש עולם שלם, מלא חיות וצמחים, צבעים ודברים 

 מרהיבים.

הקריני לתלמידים סרטונים על עולם המים, הממחישים את העושר והמגוון של החי מתחת 

 . דקות, לא יותר( 10-15) למים

 

 קישורים לסרטונים:

https://www.youtube.com/watch?v=4RUGmBxe65U 

-https://www.youtube.com/watch?v=v_Es

KVOfKc&index=4&list=PL3Eb61F11V_Orv3yz2o1_eKGxvE4XW1HF 

 

הניח את הראש על השולחן, לאחר הסרטון, כבי את אור הכיתה, והנחי את התלמידים ל

 בשקט )כמו דגים(. היות עצום את עיניהם ולל

https://www.youtube.com/watch?v=4RUGmBxe65U
https://www.youtube.com/watch?v=v_Es-KVOfKc&index=4&list=PL3Eb61F11V_Orv3yz2o1_eKGxvE4XW1HF
https://www.youtube.com/watch?v=v_Es-KVOfKc&index=4&list=PL3Eb61F11V_Orv3yz2o1_eKGxvE4XW1HF
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שקטה ורגועה והנחי אותם בשקט השמיעי לתלמידים את המוסיקה מהסרטונים, מוסיקה 

ם לדמיין כי הם מתחת למים, כי הם לא שומעים כלום. הנחי אותם לדמיין את הדגים שה

רואים סביבם, את הצמחים והחיות. הנחי אותם לדמיין כי הם שוחים במים, לאט, צוללים 

 כמו אחד הדגים במים.

ף או תעל אותו התלמיד, על הכבמידה והילדים צוחקים תוך כדי או מפריעים, הניחי את ידך 

 שקט.להיות בהראש ולחשי לו 

 

יצירת אקווריום: אדמה, דגים, יון, הנחי את התלמידים לציור/לאחר קטע המוסיקה והדמ

 צמחים, אלמוגים ומים.

 ניתן לעשות כעבודה אישית, בזוגות או עבודה קבוצתית.

דפים, עפרונות וטושים, דפים צבעוניים, נייר צלופן כחול קופסאות נעליים )רשות( : חומרים

, אבני יצירה קטנות, סול בצבעים שונים, חול צבעונינייר אלומיניום כחול, או קרפ כחול, 

 חוט ניילון, פייטים, נצנצים.

 אופן הכנה:

 צרו חור בקופסה לכל אורכה ורוחבה )חלון( .1

 צבעוני הדביקו חול, ציירו או צרו את אדמת האקווריום .2

 ציירו או צרו את צמחי הים באקווריום .3

ציירו את צרו את חיות האקווריום: דגים, תמנונים, כריש, דגיגונים, סוסי ים  .4

 )השתמשו בדמיון והמציאו דגים(

הדביקו את הדגים והצמחים, אפשר לחבר את הדגים באמצעות חוט ניילון לראש  .5

 הקופסא כך שיראה שהם 'שוחים'.

 לאקווריוםהוסיפו קישוטים  .6
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 משחקים –עולם המים  – 2יחידה 

 

 מטרות:

 התלמידים יתנסו בפעילויות מים .1

 התלמידים יחוו את עולם המים בדרך יצירתית .2

 

 מהלך פעילות:

 

 דקות( 75-60משחקי מים )

הוציאי את התלמידים לחצר בית הספר. הנחי את התלמידים ללבישת בגדים שאפשר 

 הביאו בגדים להחלפה. להרטיבם, וודאי כי

 

חשוב מאד! הקפידי על בטיחות הילדים, שמרי על המתרחש בכל רגע של הפעילות. במידה 

 ואת חשה כי הילדים מתנהגים בצורה לא בטוחה, הפסיקי את הפעילות.

 

 :מהלך הפעילות

לפניך כמה אופציות למשחקי מים. בחרי את האופציות העדיפות עלייך והניחי לתלמידים 

בהנאה. שימי לב כי ישנם ברשימה זו משחקים שעלולים להיות מסוכנים אם לא לשחק 

 נוקטים באמצעי ביטחון ושמים לב. 

או אקדחי  מים קטן או שקית עם מים וחור קטןכל תלמיד מקבל רובה  – 'תופסת מים' 

על התלמידים לשחק תופסת. כאשר תלמיד נתפס הוא עומד במקום ובכדי  מים.

ש מחבריו שירו בו מים. התלמיד שבסוף המשחק נרטב הכי פחות להשתחרר עליו לבק

 הוא המנצח. שיי לב, משחק זה מתאים כמשחק פתיחה כשהילדים עדיין יבשים. 

ממלאים בלונים במים, תולים אותם על חבל וחובטים בהם כמו  - 'פיניאטת בלונים' 

 .פיניאטה עד שהבלונים מתפוצצים
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משחקים במעגל. כל תלמיד בתורו צריך למלא את פיו מים ולהצליח  – 'מים מלא פה' 

לספר על עצמו כמה שיותר דברים )שם, גיל, שם ההורים כמה אחים יש לי וכו'...(. 

 תלמיד שמצליח לדבר עם מים בפה הכי הרבה זמן הוא המנצח. 

 הכיתה תתחלק לשתי קבוצות שוות. התלמידים ישחקו –'מילוי מיםמרוץ שליחים ' 

מרוץ שליחים כאשר הם צריכים לשתות מג'ריקן ולאחר מכן לפלוט את המים לתוך קערה. 

 חת.יותר מים בקערה שלה היא המנצ הקבוצה שבתום הזמן תצליח למלא

מתחלקים . פיינטבול, רק עם בלוני מים מלאיםאותו עיקרון כמו  - 'םמלחמת בלוני' 

 לקבוצות, ויוצאים לקרב. 

רצועת ניילון עבה וקצת סבון. פורשים על דשא  גלישה על – 'מתגלשים על ניילון' 

 )לא לעשות על מדרכה או אספלט( משופע, מרטיבים, ומתגלשים!

ממלאים בלון רגיל במים ומתחילים להתמסר. מי שיתפוס או יזרוק  - 'מסירות אימה' 

 חזק מדי יגלה שבלונים מלאי מים מתפוצצים בקלות ויזכה במקלחת קרה. 

מדביקים נייר מגבת על פרקי הידיים, במרכז החולצה,  - 'מים עם מטרות מלחמת רובי' 

על הגב ועל המצח. מתחמשים ברובי מים מלאים. האחרון שנשאר עם נייר כלשהו יבש 

 לגמרי מנצח.

משחק זוגות: ילד אחד עם רובה מים, מולו ילד אחר עם תפוח על הראש.  - 'וילהלם טל' 

 המטרה היא להצליח להפיל את התפוח. 

 

מתחלקים לזוגות ומנסים להשקות את בן הזוג מבקבוק  -  ם'שתייה למרחקים ארוכי' 

 בעל פיית ספורט )פיה דקה יחסית( ממרחק שני מטר ובהשפרצות. 

)אפשר לקנות בחנויות ליצירה פיסות קלקר בצורת  קרצרו דגים מקל – 'תחרות דיג' 

דגים(, נועצים בכל דג טבעות מתכת קטנות. יוצרים חכות קטנות באמצעות נעיצת ווים 

ממלאים גיגית במים, מציפים או קשירת חוט למקל.  שיפודים/קטנים במקלות קטנים

 את דגי הקלקר ומנסים לדוג אותם באמצעות החכות. 

מלאו בלונים עם מעט מין.  –חצים ובלונים מתפוצצים  - 'בלונים קליעה למטרה עם' 

והציבו עליו את הבלונים. התלמידים יזרקו חיצים לכיוון הבלונים, הכינו לוח מטרה 

 וינסו לפוצץ אותם.
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בעזרת פטנט תוצרת בית הילדים יוכלו ליצור קצף של  - 'הפרחת קצף סבון מבקבוק' 

 בועות קטנטנות וצבעוניות.

בקבוק פלסטיק ריק, מספריים/סכין יפנית, סלוטייפ, גרב בודד )רצוי מצמר : חומרים

 אך לא חובה(, סבון כלים וקערה. אופציה מומלצת: צבעי מאכל.

  אופן ההכנה:

גוזרים/חותכים את תחתית הבקבוק ובמקומה מלבישים את הגרב על תחתית  .1

 הבקבוק ומצמידים לבקבוק בעזרת סלוטייפ או גומייה. 

 בקערה המונחת בצד ערבבו סבון כלים עם מים.  .2

 .הילדים יטבלו את תחתית הבקבוק )בצד הגרב( בתמיסה וינשפו דרך פיית הבקבוק .3

 אפשר לטפטף על הגרב צבעי מאכל ליצירת בועות סבון צבעוניות. .4

    
 

 'בועות סבון ענקיות' 

מספריים, חומרים שני ענפים או מקלות וחוט כותנה ארוך לכל משתתף,  :חומרים

 .לתמיסת הסבון וגיגית או קערה רחבה

כוסות מים )לא חובה אך כדאי  9-כוס סבון כלים מעורבב ב 1 תמיסת סבון בסיסית:

תמיסת סבון משודרגת )בועות יפות וחזקות יותר(: ערבבו יחד  .להוסיף: כף גליצרין(

 1-כף אבקת אפייה ו 1כוס סבון כלים,  1/2כוסות מים והוסיפו  6-כוס קורנפלור ב 1/2

 .כף גליצרין. הניחו בצד לשעה לפחות וערבבו שוב אם הקורנפלור שוקע

 אופן הכנה:

  קצוות שני הענפים, בצורת משולש.קושרים את החוט ל .1

 מחזיקים בכל יד מקל, וטובלים את הלולאה בתמיסה.  .2

אם זה לא  - הולכים אחורה נגד כיוון הרוח ומפריחים בלונים! חשוב שלא להתייאש .3

 המשיכו לנסות.מצליח בהתחלה, 
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יש  -הפתעות, עיסוק בידיים, אוצר שצריך לחצוב מן הקרח  -  חיפוש אוצרות בקרח 

שיהיה המרענן הרשמי של הקיץ. אולי תצטרכו לפנות מקום כאן מתכון מושלם למשחק 

בפריזר או במקפיא, אבל התוצאה שווה את זה. חשוב לציין שאת הפעילות הזאת עדיף 

 . לעשות יחד עם ילדים מבוגרים ואחראים או בליווי מבוגר

קערה/תבנית פלסטיק גדולה שנכנסת למקפיא, צעצועים קטנים/תכשיטים  חומרים:

לתוצאה אידיאלית, הכינו את קוביית הקרח כמה ימים  .יש, הפתעה אחרת וכלישנים 

 .מראש

 : אופן הכנה

  את כל החפצים לתבנית.מכניסים  .1

 .מקפיאיםמהתבנית ו 3/4גובה עד ממלאים במים  .2

אחרי שהמים קפאו וקוביית ההפתעות שלכם מוכנה, הוציאו אותה מהמקפיא קחו  .3

  .שתגיעו אל האוצרותפטיש וחיצבו בקרח יחד עם הילדים עד 

  

 

במידה ולא הקרנתם סרט באותו השבוע, ניתן בתום הפעילות המשחקית או בהמשך היום 

דורי' ; 'שיר הים' ; 'בת  להקרין סרט מעולם המים, למשל: 'מוצאים את נמו' ; 'מוצאים את

 הים הקטנה'. )לא להקרין יותר מסרט אחד בשבוע(
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 נתינה -סיפורו של כוכב הים  – 3יחידה 

 

 :מטרות

 התלמידים יכירו סיפור על נתינה .1

 התלמידים יבינו את משמעות המושג נתינה ועזרה לאחר .2

 התלמידים יבינו כי בכוחם לתת ולעזור לאחרים  .3

 

 מהלך פעילות:

 

 דקות( 15) סיפור בנושא נתינה  -כוכב הים 

 'כוכב הים'.סיפור הפתחי את השיעור בהקראת 

 

אדם שטייל לאורך חוף הים, ראה ממרחק ילדה קטנה הצועדת לאורך החוף. הילדה התכופפה, "

 הרימה דבר מה וזרקה אותו לים. הדבר עורר את סקרנותו, והוא צעד לעברה

 ים ומשליכה אותו לים.-כשהתקרב, ראה שהיא מרימה כוכב

 תימהון, כאומרת:הוא ניגש אליה ושאל: "מה את עושה, ילדונת?" היא הרימה את מבטה ב

 ים ומשליכה אותם לים".-"האם אינך רואה מה אני עושה?" ולכן אמרה: "אני מרימה כוכבי

ים -"כן," אמר, "אני רואה מה את עושה, אבל בעצם התכוונתי לשאול מדוע את משליכה כוכבי

-כוכבי בחזרה לים?" השיבה לו הילדה: "אני באה הנה בכל יום, צועדת הלוך ושוב על החוף, מרימה

ים רבים ככל האפשר ואז מחזירה אותם לים. אם לא אחזיר אותם לים, כוכבי הים יישארו על החול, 

 וימותו. –שם הם אינם יכולים לקבל חמצן 

הים. הם לוקחים -וחוץ מזה, בכל יום, בשעות הערב המוקדמות, באים הנה אנשים ואוספים את כוכב

אחר מכן הם מוכרים את הצדפות לתיירים. אני לא אותם הביתה ומבשלים אותם במים רותחים. ל

הים ימותו. לכן אני באה לכאן מדי יום, גומאת מרחק גדול ככל האפשר על החוף, -רוצה שכוכבי

 הים הנמצאים על החוף.-ומרימה את כוכבי

 אני זורקת אותם בחזרה לים, שבו הם יכולים לשוב ולנשום".

נך מבינה שזו בעיה כבירה? הרי את רק ילדה קטנה, אמר לה אותו אדם: "אבל, ילדונת, האם אי

 ואינך יכולה ללכת יותר מקילומטר וחצי בכל יום. כוכבי הים מתים על החופים בכל רחבי העולם.

 אין כל סיכוי שתוכלי להשפיע ולפתור את הבעיה האדירה הזו".

שליכה אותו למרחק ים וה-היא הרימה אליו את עיניה בחשדנות, ולאחר מכן הסתובבה, הרימה כוכב

מטרים לתוך הים. היא הצביעה לעבר הכוכב, הביטה אליו, חייכה ואמרה: "על מצבו של  10 -של כ 

 הים הזה דווקא השפעתי".-כוכב
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 , שאלי:על הסיפור ועל נתינהבתום ההקראה נהלי שיח 

 ?מה מסופר בסיפור 

 ?מה הדמות בסיפור נתנה למישהו/משהו אחר 

  ל היה לעשות את זה בעצמו?והדמות הנזקקת? האם הוא יכמה היה הצורך של 

 ?מי עזר לו? באיזו דרך 

 נתינה? מה זה "לתת" למישהו אחר? ומה ז 

 ?עמדי על  איך אנחנו יכולים לעזור לאחרים? אילו דברים אנחנו יכולים לתת לאחרים(

הנקודה שנתינה יכולה להתבטא בהרבה דברים שאינן חומריות, כגון: זמן, ידע, אהבה, 

 חיבוק, חברות, משחק משותף, מחמאה וכו'..(

 

 דקות( 30) הנתינה שלנו –אנחנו נותנים 

 

הדף מה  לחלקי את הכיתה לזוגות, תני לתלמידים את דף הפעילות 'נתינה', והנחי אותם לכתוב ע

 (119)נספח עזרי הוראה עמוד לתת או לעזור, על פי ההנחיות בדף הם יכולים 

 

 
 

אספי את התשובות של התלמידים, וכתבי אותם על כרזה/בריסטול. בראש הכרזה כתבי 'הנתינה 

 שלנו/ אמנת הנתינה של כיתה...( 

י את התלמידים אל הכרזה, בתום הרעיונות לנתינה 'החתימי' את התלמידים על כרזת הנתינה, הזמינ

 להחתים באמצעות כתיבת שם, חתימה או טביעת אצבע. ןביחידים או בזוגות. נית

 

 דקות( 5סיכום יום והכנה למחר )

 

יתקיים  סכמי את השיעור בהסבר כי מחר, היום האחרון של שבוע טבע, ובמסגרת הנתינה לטבע,

שוק 'קח תן'. הסבירי לתלמידים כי כשאנחנו מחליפים דברים עם אחרים, אנחנו בעצם מצמצמים 

את הקנייה של חפצים ודברים אחרים, ובכך מפחיתים במעט את כמות האשפה בעולם, ואת פסולת 

  הייצור של דברים חדשים. זה חלק מתופעה שנקרא "שימוש חוזר" ו"צמצום צריכה". 

 ו ארגז ובו צעצועים שהם לא רוצים ומוכנים להחליף:התלמידים להכין בבית שקית אהנחי את 

קופסאות ועוד. הסבירי לתלמידים כי כל מה שיביאו ולא יילקח, יינתן משחקים, , , בגדיםספרים

 לתרומה. )החליטי מראש לאן לתרום או למי להעביר את הדברים שיישארו(.
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 עצים וצמחים  – 19/7 רביעיום י

 

 

 

  

נושא  פעילות  זמן עזרים

 השיעור

 שעות פעילות

 8:00-8:20 שירים על עצים ופרחים –מפגש בוקר 

 

כרטיסיות מידע, 

 בריסטולים, טושים

 דק' 10

 דק' 45

 

 דק' 20

 דק' 10

 חלוקה לקבוצות עבודה

 יצירת תעמולה –למידה על עצים 

 

 הצגת נאומים ובחירה

 שיחת סיכום למידה

עצים 

וצמחים 

בארץ 

 ישראל

8:30-10:00 

 10:00-10:30 הפסקה וארוחת בוקר

 דפי הסיפור

בריסטולים צבעונים, 

 מספריים, טושים/גואש

 דק' 15

 דק' 20

 דק' 30

 דק' 10

 הקראת הסיפור -האורן הבודד

 הכנת תפאורה להצגה

 חזרות על ההצגה

 הצגה

האורן 

הבודד 

מהרי 

 ירושלים

10:30-11:45 

  הפסקה

חלב, בקבוקים, קרטוני 

אדמה, זרעים, גרבי 

ניילון, עיניים זזות, חוט 

 שמשון, דפים, דבק

יוצרים  יצירה מהטבע )בחירה( דק' 45

 מהטבע

12:00-12:45 

 12:45-13:00 סיכום סיכום יום ופיזור תלמידים דק' 15 
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  ארץ ישראל ם וצמחים בעצי  –1יחידה 

 מטרות: 

 הקרובהדעו לעצים וצמחים בסביבתם התלמידים יתוו .1

 הבדלים ביניהם ויעמדו על המאפיינים וארץ ישראל התלמידים יכירו מספר עצים ב .2

 :מהלך פעילות

 דקות( 20) צמחים בחצר בית הספר –פתיחה 

פתחי את הפעילות בהסבר על כך שהיום תעסקו בצמחיה, פרחים ועצים. כפתיחה ליום, 

לבצע בליווי ובהדרכה שלך או הוציאי את התלמידים לחצר ובצעי איתם סיור בחצר. ניתן 

כעבודה עצמית, זוגות או קבוצתית. עברי עם התלמידים בחצר, וחפשו מקומות בהם יש 

 צמחיה )עצים, פרחים, שיחים(. נסו לזהות את הצמחייה.

 :במידה והתלמידים מבצעים לבד את הסיור, הנחי אותם לכתוב

 איפה ראו את הצמח 

 )איזה צמח זה )עץ, שיח או פרח 

  לדעתם הוא נמצא שם )למשל: נוי, ריח טוב, צל, גינת ירק(למה 

 

 דקות( 10חלוקה לקבוצות )

הכיני מראש את חלקי הפאזלים ושימי בסלסלה /קופסא. הזמיני את התלמידים לבחור חלק 

לחבור אחד. הנחי את התלמידים למצוא את החברים עם החלקים המתאימים לאותו הפאזל, 

זל. )מומלץ להדביק את הפאזלים על בריסטולים בצבעים ולהרכיב את הפאיחד לקבוצה 

 שונים, כך יהיה לתלמידים קל יותר למצוא את חבריהם(

 (120-124)ערכת עזרים ונספח עזרי הוראה, עמודים 

שאלי את הקבוצות האם זיהו את העץ שהרכיבו. אם לא, אמרי להם את שמות העצים: ברוש, 

 זית, אקליפטוס, שקד, תמר. 
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 דקות( 45איזה עץ הכי מתאים לבית הספר? ) -על עצים למידה

מנהלת בית הספר החליטה שבשנה הבאה היא רוצה הציגי בפני התלמידים את המשימה: 

לנטוע עץ חדש בבית הספר. היא מבקשת את עזרתכם בהחלטה על איזה עץ כדאי לשתול. 

. כל שטח בית הספרעליכם להחליט איזה עץ מבין העצים המוצגים לפניכם ראוי להישתל ב

 קבוצה תצטרך לשכנע שהעץ שלה הוא המתאים ביותר.

חלקי לתלמידים את דפי המידע על העץ )מידע כללי, יתרונות העץ ותמונה(, והנחי אותם 

להסביר ולנמק מדוע דווקא העץ שלה ראוי להישתל במקום מרכזי בבית  ובו  נאום שכנוע

 .לשיווק העץ כרזת תעמולהוגם הספר 

 (125-129עזרי הוראה, עמודים )נספח 

 

מקמי במרכז כל קבוצה בריסטול גדול, דפים ריקים לכתיבת טיוטות, עפרונות, טושים, 

 מספריים ודבק. 

תלמידים מתוך הכיתה שיהיו השופטים של התעמולה. )רצוי לבחור תלמידים  2-3בחרי 

  מיוחדת(שאינם מעוניינים בעבודה בקבוצה, מתקשים או דורשים תשומת לב 

 דק'(  20) הצגת הנאומים וכרזות התעמולה

 כל קבוצה תציג את נימוקיה ואת כרזת התעמולה שלה. 

להעלות טיעונים ולעודד את שאר הנחי את התלמידים  בין הקבוצות. שיחהלעודד  כדאי

טיעוני נגד ולהתווכח )יש לקחת בחשבון את הנתונים והצרכים של בית להציג  הקבוצות

 הספר(. 

פט או שופטים שיבחרו מראש, יקבעו וינמקו )יחד איתך(, לאור המוצג, מיהו העץ הראוי שו

 ביותר להישתל בשטח בית הספר. 
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 דק'(  10) סיכום

 שאלי את התלמידים:

  ?איך הרגשתם לעבוד יחד בקבוצות 

  ?איך נעשתה חלוקת העבודה ביניכם 

 על עץ של קבוצה אחרת  ספרו דבר אחד שלמדתם 

  צריכים באמת לבחור עץ, איזה עץ הייתם בוחרים?אם הייתם 

 

 האורן הבודד – 2יחידה 

 מטרות: 

 כירו טקסט העוסק בעצים ויפתחו מיומנות קריאה והקשבה.התלמידים י .1

 התלמידים יפתחו מודעות לתחושותיהם בעקבות הטקסט.  .2

 פתחו מיומנות עבודה בקבוצה וחשיבה יצירתית. התלמידים י .3

 מהלך הפעילות: 

 (דקות 15האורן הבודד )

 .(130-131)נספח עזרי הוראה, עמודים  חלקי לתלמידים את הסיפור "האורן הבודד"

 את הסיפור. שאלי את התלמידים: קראו יחד 

  ?אילו רגשות מעורר בכם עץ האורן שבסיפור 

  ?אם הייתם יכולים לכתוב המשך לסיפור, איזה סוף הייתם כותבים 

  ?האם לדעתכם הסיפור הזה יכול להיות אמיתי 

אפשר הסבירי את המושג 'האנשה' )לתת תכונות אנושיות לדברים מהטבע או לחפצים(. 

להבדיל יחד עם התלמידים בין הסיפור שאינו אמיתי לבין התחושות המתוארות בו שהן 

 אנשים יכולים לחוש בדידות ורצון להיות מוקפים בחברה. . אמיתיות

 דק'( 20)האורן הבודד  –הצגה תפאורה הכנת 

הסבירי לתלמידים כי הם הולכים להציג את הסיפור שקראו. כל תלמיד יקבל תפקיד, יכין 

 לו 'תלבושת' או תפאורה, ילמד את השורות שלו וישחק בהצגה.
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תלמידים בקבוצה(, ואפשרי לתלמידים לבחור את  15שתי קבוצות )חלקי את הכיתה ל

אם מספר הילדים התפקידים. אם הם מתקשים בכך או הדבר עלול לעורר בעיות, חלקי את.  

 "ארנבות". -ילדים להיות בתפקיד "הציפורים" והבקבוצה, תני למספר  15מעל הוא 

תפקידים. צבע יצירה ובריסטולים לפי החלקי לתלמידים טושים צבעוניים, מדבקות, חומרי 

, בהתאם לתפקיד שקיבלו. לט לקראת ההצגההנחי את התלמידים להכין שאחר לכל תפקיד. 

הילד שיגלם את השמש יקבל ממך בריסטול צהוב עם ציור של שמש ויהיה עליו  –למשל )

שרותך באפ . כך, כל אחד מהילדים יעמוד בהצגה עם שלט שהכין כ"תפאורה".(לקשט אותה

 (.132)נספח עזרי הוראה עמוד  להכין דוגמאות או את הציורים והתלמידים יצבעו ויקשטו.

 :צבעיםהתפקידים וה

 לבן או אפור –המספר  .1

 חום וירוק –האורן  .2

 צהוב  –השמש  .3

 אפור/לבן/תכלת  –הענן  .4

 אפור  –הרוח  .5

 לבן / חום  –(2)הארנבות  .6

 חום/צהוב/אפור  –הציפורים  .7

 בחירה חופשית  –(6)הילדים  .8

 

 דק'(  30) חזרות להצגה

לקרא את הטקסט ולשחק את מה שכתוב  עלאת ההצגה.הנחי את התלמידים להתאמן על ה

עזרי לילדים לקרוא את הטקסט שלהם במידת בטקסט. אפשר גם לשלב ריקוד ומוסיקה. 

 הצורך. 

בכך בבחירת  'האורן' יש טקסט רב יחסית. חשוב להתחשב-שימי לב: לדמויות 'המספר' ו

 השחקנים. 

 דק'(.  10) הצגה

 התלמידים יציגו את ההצגה, קבוצה אחר קבוצה.
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הסיפור:

 ָהאֶֹרן ַהּבֹוֵדד / יְהּוָדה פרדיס

 

לַיִּם  ֵבין ֲהֵרי יְּרּושָׁ

ַרח  ַהר ַאֵחד עֹוֵמד קֶׁ

 -ֵאין בֹו ֵצל וְֵּאין בֹו ַמיִּם

 ּפֹוֵרַח.ֵאין ֲאפִּלּו צִּיץ 

בָׁר ם שּום ּדָׁ  לֹא יִּצְַּמח שָׁ

ֵרב ַהכֹל,  וְּיֵָׁבש חָׁ

פָׁר, בִּיב יֵש ַרק עָׁ סָׁ  מִּ

ים וְּחֹול. לָׁעִּ נִּים, סְּ  ֲאבָׁ

ר עֹוֵמד הָׁ  ַאךְּ ַעל רֹאש הָׁ

ן ַהבֹוֵדד. אֹרֶׁ   ֵעץ הָׁ

 

ן: אֹרֶׁ  הָׁ

ה, ימָׁ ש נְּעִּ מֶׁ ר טֹוב, שֶׁ  בֹקֶׁ

ר! הָׁ י כָׁאן ַעל הָׁ בִּ י שְּ  בֹואִּ

ש: מֶׁ  ַהשֶׁ

ַמן, ֵאין לִּי זְַּמן,ֵאי  ן לִּי זְּ

כָׁאן. לַי לָׁרּוץ מִּ  וְּעָׁ

יַח לֲַחזֹר  ַאךְּ ַאבְּטִּ

ר ּפֶׁה לֲַעזֹר! פְּשָׁ  אִּם אֶׁ

 

ן: אֹרֶׁ  הָׁ

 שּוב ֲאנִּי עֹוֵמד לְַּבד,

י ֵאין ַאף ַאֵחד! תִּ  וְּאִּ

 

ַסֵּפר:  ַהמְּ

ַסֵכן ן ַהמְּ אֹרֶׁ  כָׁךְּ הָׁ

לֹונֵן, תְּ לֹונֵן וְּהִּ תְּ  הִּ

נָׁן, ַבר עָׁ ֵשם עָׁ  ַעד שֶׁ

ן. טָׁ ן קָׁ מֶׁ  לְַּבנְַּבן שֶׁ

 

 

ן: אֹרֶׁ  הָׁ

ר, נָׁן יָׁקָׁ ר טֹוב, עָׁ  בֹקֶׁ

ר! הָׁ ב כָׁאן ַעל הָׁ  בֹוא נָׁא שָׁ

 

 

 

 

נָׁן: עָׁ  הֶׁ

 -לֹא אֹוֵכל, כִּי ֵאין כָׁאן ַמיִּם

ַמיִּם. ֵאר לִּי ַבשָׁ  אֶׁשָׁ

יַח לֲַחזֹר  ַאךְּ ַאבְּטִּ

ר ּפֶׁה לֲַעזֹר! פְּשָׁ  אִּם אֶׁ

 

ן: אֹרֶׁ  הָׁ

 שּוב ֲאנִּי עֹוֵמד לְַּבד,

י ֵאין ַאף ַאֵחד! תִּ  וְּאִּ

 

ַסֵּפר:  ַהמְּ

ַסֵכן ן ַהמְּ אֹרֶׁ  כָׁךְּ הָׁ

לֹונֵן, תְּ לֹונֵן וְּהִּ תְּ  הִּ

ה  בְּרָׁ  רּוַח יֹום ַאֵחד עָׁ

א: רָׁ  וְֵּאלֶׁיהָׁ הּוא קָׁ

 

ן: אֹרֶׁ  הָׁ

תָׁ רּוַח! ר טֹוב, גַָׁברְּ  בֹקֶׁ

י ַעל יְֵּדי לָׁנּוַח!  בֹואִּ

 

רּוַח:  הָׁ

ר? הָׁ  ֵאיךְּ ָאנּוַח ַעל הָׁ

 ֵאין שּום ַּדֵבר! ֵאין כָׁאן ֵצל,

יַח לֲַחזֹר  ַאךְּ ַאבְּטִּ

ר ּפֶׁה לֲַעזֹר! פְּשָׁ  אִּם אֶׁ

 

ן: אֹרֶׁ  הָׁ

 שּוב ֲאנִּי עֹוֵמד לְַּבד,

י ֵאין ַאף ַאֵחד! תִּ  וְּאִּ

 

 

ַסֵּפר:  ַהמְּ

ַסֵכן ן ַהמְּ אֹרֶׁ  כָׁךְּ הָׁ

לֹונֵן, תְּ לֹונֵן וְּהִּ תְּ  הִּ

בְּרּו ֵמַעל ים עָׁ  צִּּפֳּרִּ

ַאל: ן שּוב שָׁ אֹרֶׁ  וְּהָׁ
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ן: אֹרֶׁ  הָׁ

ַרצּו לַַשבָׁת כָׁאן? תְּ  הִּ

ֵמם לִּי כָׁל ַהזְַּמן! ַשעְּ  מְּ

 

ים:  ַהצִּּפֳּרִּ

צִּים? לִּי עָׁ  ֵאיךְּ נֵֵשב בְּ

יל ֵביצִּים?  ֵאיפֹה כָׁאן נַטִּ

יַח לֲַחזֹר  ַאךְּ נַבְּטִּ

ר ּפֶׁה לֲַעזֹר! פְּשָׁ  אִּם אֶׁ

 

ן: אֹרֶׁ  הָׁ

 אֹוי לִּי, אֹוי, ּוַמר לִּי, ַמר,

ר! הָׁ ֵמם לִּי ַעל הָׁ ַשעְּ  מְּ

 ֹ ֱעמ יד לַַבד,אֶׁ מִּ  ד תָׁ

יֶׁה בֹוֵדד לַָׁעד! הְּ  אֶׁ

 

 

ַסֵּפר:  ַהמְּ

ַסֵכן ן ַהמְּ אֹרֶׁ  כָׁךְּ הָׁ

לֹונֵן, תְּ לֹונֵן וְּהִּ תְּ  הִּ

ַמד   לְַּבד בְַּהרלְַּבד הּוא עָׁ

בָׁר. ַעט נִּשְּ  וְּלִּבֹו כִּמְּ

 

יר יֹום ַאֵחד בָׁהִּ  ַעד שֶׁ

יר ּה בְּעִּ  בָׁאּו ַמכָׁתָׁ

ים,  יַלְּדּות וִּילָׁדִּ

ים.ֲחמּודֹות   וֲַחמּודִּ

ר, הָׁ ּפְּסּו אֶׁל רֹאש הָׁ  ֵהם טִּ

ן כֹה ָאַמר: אֹרֶׁ  וְּהָׁ

 

ן: אֹרֶׁ  הָׁ

ים וִּילָׁדֹות,  יְּלָׁדִּ

ַרצּו ּפֶׁה לְַּבלֹות? תְּ  הִּ

יד, מִּ י כָׁאן לַתָׁ תִּ בֹו אִּ  שֶׁ

יד! יֶׁה לָׁכֶׁם יָׁדִּ הְּ  אֶׁ

 

 יֶׁלֶׁד א':

ן אֹרֶׁ ַסֵכן הּוא ֵעץ הָׁ ה מְּ  -מָׁ

ן!  הּוא עֹוֵמד לַַבד כְּמֹו תֹורָׁ

 

 

 

 יֶׁלֶׁד ב':

לָׁל, ה אֻׁמְּ ַסֵכן הּוא, מָׁ ה מְּ  מָׁ

ים ַבכְּלָׁל!  ֵאין לֹו ֲחֵברִּ

 

 יֶׁלֶׁד ג':

ה בְּרֶׁ לִּי חֶׁ יֹות בְּ  -לִּהְּ

א! א, נֹורָׁ צּוב נֹורָׁ  זֶׁה עָׁ

 

 יֶׁלֶׁד ד':

 נֵֵצא לֲַעזֹר לֵָׁעץ גַלְּמּוד,

ֵרת הּוא ָאבּוד!  כִּי ֵאחָׁ

 

 יֶׁלֶׁד ה':

 לֹא נֹוֵכל ּפֶׁה לַָׁעמּוד,

יכִּים   לֲַחזֹר, לִּלְּמֹד.כִּי צְּרִּ

 

 יֶׁלֶׁד ו':

ים לֲַחזֹר, נָׁכֹון, חִּ כְּרָׁ  מֻׁ

רֹון: י ּפִּתְּ צָׁאתִּ  ַאךְּ מָׁ

 

בָׁט,  עֹוד נָׁשּוב בְּט"ּו בִּשְּ

יל ַביָׁד, תִּ ד עִּם שְּ  כָׁל אֶׁחָׁ

ר יָׁבֹוא ָאבִּיב  ַכֲאשֶׁ

בִּיב! נִּים נִַּטע סָׁ רָׁ  אֳּ

 

ן: אֹרֶׁ  הָׁ

בָׁה! ה רָׁ ים, תֹודָׁ  יְּלָׁדִּ

ַמן כְּבָׁר לֹא  חֹוק,ֵכן, ַהזְּ  רָׁ

יב כְּבָׁר בָׁא, ַעט ָאבִּ  עֹוד מְּ

יֶׁה יָׁרֹק.  שּוב ַהכֹל יִּהְּ

ר ַעכְּשָׁ  הָׁ ַרחיאִּם הָׁ  ו קֶׁ

יֶׁה ּפֹוֵרַח.  ָאז ַהכֹל יִּהְּ

נָׁן ש רּוַח וְּעָׁ מֶׁ  שֶׁ

ן, טָׁ רּו כָׁל ֵעץ קָׁ  יְַּשמְּ

ים נָׁבֹות וְּצִּּפֳּרִּ  ַארְּ

ים, יּו לִּי ֲחֵברִּ  יִּהְּ

 וְּיָׁבֹואּו לְַּטיֵל

ש  ים בְּחֹרֶׁ  ֵצל!יְּלָׁדִּ
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 יוצרים מהטבע – 3יחידה 

 מטרות:

 התלמידים יפתחו מודעות לעצים ולצמחים שבסביבתם .1

 שימוש חוזר –התלמידים יתנסו בהפקת תועלת מ'פסולת'  .2

 התלמידים יתנסו בעבודה עם חומרים מהטבע  .3

 מהלך פעילות:

 בחרי את אחת מהפעילויות הבאות:

 חיות טבעיות  

 : עלים מחצר בית הספר, דפים, טוש חומרים

 אופן הכנה:

 אספו כמה עלים בצורות שונות בחצר בית הספר .1

 הדביקו של העלים על דף לבן .2

 הוסיפו רגלים, ראש ואיברי גוף נוספים. –העלים הם גוף או ראש החיה  .3

 אפשרות נוספת היא ציור חופשי מתוך העלים שהודבקו.

       

 

 'ראש דשא'הכנת  

 :חומרים

עיניים , צמר גפן, גרב ניילון, סכין חיתוך, בקבוק משקה קל )ריק(, לפחות בגודל ליטר וחצי

במשתלות ניתן למצוא זרעי דשא ) אדמה, זרעי דשא, דבק, פוניםנפו, מספריים, זזות

 .א(נת ראשי דשבאריזות קטנטנות המיוחדות להכ
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 :אופן ההכנה

)בעצמך( בתחתית חצי )בעצמך( את בקבוק המשקה באמצעות סכין חיתוך וחוררי  .1

  .הבקבוק כמה חורים

)אם רוצים אפשר גם  בתחתית הגרב, יחד עם מעט אדמה מפזרים זרעי דשא בנדיבות .2

 .להוסיף מעט אדמה לכיסוי(

 לתוך גרב הניילון, כמה שיותר כך שייוצר נפח.אדמה  ממלאים .3

 סוגרים בקשירה. .4

חים את הגרב עם הקשר כלפי מטה בתוך חצי בקבוק המשקה. אפשר למלא באדמה מני .5

 נוספת כדי לייצב את ראש הדשא.

 כאף. פון נמדביקים על הפרצוף עיניים זזות במקום המתאים ומדביקים פו .6

  .גוזרים צורת פה מהסול או מהבריסטול ומדביקים במקום המתאים .7

את ראש  לעצבניתן  .חיקות בצורת לבאפשר לחתוך מהסול ומהבריסטול רגליים מצ .8

 .הדשא בעזרת עגילים, משקפיים, כובעים, שפם, זקן, שרשראות ועוד

אחרי כשבוע  .ממקמים את ראש הדשא במקום מואר, משקים אותו מדי יום וממתינים .9

ראש הדשא יגדל "שיער" ויהיה פרוע. ניתן ואפילו רצוי, לספר אותו ולעשות לו 

ממש כמו שמכסחים דשא, גם הדשא של ראש הדשא יצמח טוב יותר ובריא  .תסרוקות

 .יותר לאחר הכיסוח

 

ניתן לקחת את הרעיון צעד אחד קדימה, ובמקום לשתול דשא, להכין גינת ירק שלמה 

אפשר לתת לכל תלמיד  .בעציצים מקושטים: נענע, פטרוזיליה, שמיר, רוזמרין ואפילו חסה

 ות בחצר בית הספר גינת ירק של ראשי דשא. זרעים של תבלין אחר ולעש

 .אנת ראשי דשבמשתלות ניתן למצוא זרעי דשא באריזות קטנטנות המיוחדות להכ)

 

 
 

 מבקבוקים עציצי תבליןהכנת  

, (שקוף -נייר דבק )וושי טייפ או רגיל , ליטר נקי ושטוף 1.5בקבוק שתיה  :חומרים

 זרעי תבלין , אדמה , סכין, חוט שמשון, מדבקות צבעוניות
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 :  אופן ההכנה

, מדביקים על הקצה הגזור נייר דבק צבעוני בקבוקהחותכים את השליש התחתון של  .1

)מפני שהוא חד( ומקשטים במדבקות צבעוניות. מחוררים את הקצוות ומשחילים חבל 

)אם נרצה עציץ תלוי(, יוצרים חורים קטנים בתחתית לניקוז המים, ממלאים באדמה 

 ושותלים את הצמח. 

 
 

 מבקבוקים או קרטוני חלבאדניות תבלין הכנת  

, מדבקות זרעי תבלין שונים, אדמה, סכין יפנית/מספרייםר, ליט 1.5בקבוק שתיה  חומרים:

 חוט שמשון צבעוניות, 

 : אופן ההכנה

וגוזרים/חותכים לו את הדופן העליונה. או קרטון חלב משכיבים בקבוק פלסטיק  .1

 את הפקק במקום.  חשוב להשאיר 

 ן. סכייוצרים חורים קטנים )לניקוז המים( בתחתית בעזרת ה .2

 ממלאים את הבקבוק באדמה וזורעים זרעי תבלין שונים.  .3

 . תולים על קיר או מניחים .4

. 
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 מנדלה מהטבע 

עלים, אבנים, פרחים יבשים, ענפים, אדמה, שבלולים ריקים, אצטרובלים )כל מה  חומרים:

 או: קטניות בצבעים שונים שהתלמידים יכולים ללקט בסביבת בית הספר(

 אופן הכנה:

 אספו את החומרים ומיינו לפי סוגים וצבעים .1

 מצאו שטח חלק בחצר בית הספר .2

 החליטו על נקודת אמצע המנדלה וסמנו אותה .3

 הרכיבו וצרו את המנדלה מהחומרים שאספתן סביב נקודת המרכז, במעגלים. .4
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 יום סיום הקייטנה  – 20/7יום חמישי 

 

 

  

נושא  פעילות  זמן עזרים

 הפעילות

 פעילות שעות

 8:00-8:20 מפגש בוקר 

חולצות ישנות, ניירות 

צבעוניים, שיפודים, 

גרבי ניילון, עיניים 

זזות, אדמה, זרעי 

 דשא, בקבוקים

 /הצגת תוצרים ושימוש במשחקים דק' 60

 הכנת יצירת פרידה

הצגת 

תוצרים 

ושימוש 

 בתוצרים

8:30-10:00 

 10:00-30:10 הפסקה וארוחת בוקר

 

 

 פתקי משפטים

שמיניות בריסטול, 

 גואש, טושים

 דק' 30

 דק' 30

 

 דק' 15

 איך היה לנו בקייטנה? 

 

  אמירת תודה ומחמאות

 

 מזכרת מהקבוצה -חתימה קבוצתית 

 

סיכום 

 ופרידה

10:30-11:45 

 11:45-12:00 הפסקה

מוסיקה, תחנות על פי 

 בחירה

מסיבת  מסיבת פרידה בחצר בית הספר דק' 45

פרידה )בית 

 ספרי(

12:00-12:45 

 12:45-13:00 סיכום יום
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 ושימוש במשחקיםתוצרים  – 1יחידה 

 מטרות:

 התלמידים יציגו את עבודותיהם לחבריהם לכיתה .1

 התלמידים יתנסו במשחקים שפיתחו .2

 יצירת חווית הצלחה וגאווה אישית בקרב התלמידים .3

 

 מהלך פעילות: 

 

 דקות( 60הצגת תוצרים ושימוש במשחקים )

את היום בהסבר על כך שזהו היום האחרון של הקייטנה. הסבירי לתלמידים כי היום יסכמו את פתחי 

 הקייטנה ובסוף היום ייפרדו.

 

 בחרי את אחת הפעילויות הבאות:

 הצגת תוצרים ושימוש במשחקים 

על ידי כל תלמיד וזמן משחק חופשי במשחקים שיצרו בשבוע הקודם הגדירי זמן להצגת המשחקים 

ניתן גם לבצע הצגה של  התאימי את מבנה השיעור לאופי התוצרים שיצרו התלמידים.שיצרו. 

 התוצרים האחרים שיצרו התלמידים במהלך הקייטנה: יצירות, הצגות, שירים.

 

 הכנת תיק לקיץ  )תיק בד( 

 חולצה ישנה/גופיה, מספרים, צבעים לקישוט בד/כפתורים/בדים חומרים:

 אופן הכנה:

 החולצה כגופיהחתכו את צורת  .1

ס"מ. בחלק  3-4ס"מ ובאורך של  1.5-2בחלק התחתון של החולצה, גזרו פסים ברוחב של  .3

 הקדמי ובחלק האחורי

קשרו את רצועות החלק הקדמי עם רצועות החלק האחורי. כל רצועה עם הרצועה המקבילה  .4

 לה

 התיק מוכן )הכניסו את הידיים בשני החורים( –הפכו את החולצה  .5

 יק קשטו את הת .6
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 הכנת פרפרי חופש )לעציצים או מובייל( 

ניירות צבעוניים/שקפים/סול צבעוני/עיתונים או כל חומר אחר, שבלונות פרפרים,  חומרים:

 שיפודים או חוטים, חרוזים, סלוטייפ/דבק חם

 אופן הכנה:

 ציירו את צורת הפרפר על פי השבלונה על החומר שבחרתם .1

 גזרו את צורת הפרפרים .2

 צבעו וגזרו את הפרפר .3

חברו את הפרפר לשיפוד באמצעות דבק סלוטייפ או דבק חם או השחילו את הפרפרים על  .4

 החוט ושלבו חרוזים.

 

     

 

     

 

 

  



 

180 
 

 

 סיכום ופרידה  - 2יחידה 

 

 מטרות:

 יצירת אפשרות לביטוי רגשות ומחשבות על סיום הפעילות. .1

 בין חברי הקבוצה.יצירת שיח המאפשר אמירת מחמאות ותודות  .2

 סיכום הפעילות ויצירת הרגשה טובה. .3

 

 מהלך פעילות:

 דקות( 30איך היה לנו בקייטנה? )

 

 :בחרי את אחת הפעילות הבאות

 כל תלמיד בוחר מספר סוכריות ואומר מה היה לו טוב ומה פחות טוב – מתוק חמוץ 

לכל תלמיד מדביקים נייר על הגב, הוא מסתובב בחדר והתלמידים האחרים  – דפים על הגב 

 כותבים לו ברכות, מחמאות ותודות.

העבירי גליל נייר טואלט ואמרי לתלמידים לחתוך כמה ריבועים )אל תגידי להם  – נייר טואלט 

פי מספר  כמה(. לאחר מכן כל תלמיד צריך להגיד חוויות ודברים שהיו לו טובים בקייטנה, על

 הריבועים שחתך.

 כל תלמיד מקבל דף אישי ויוצר עליו את החוויות שלו מהפעילות – יצירת קולאז' חוויות 

כל תלמיד מקבל בלון ועליו השם שלו, יושבים במעגל ומעבירים את הבלונים לפי סדר  –בלונים  

חק עם כל פעם ימינה, והתלמידים כותבים אחד לשני על הבלונים. אפשר בתום הסבב לש

 להעיף באוויר ולא לגעת ברצפה, כל אחד אחראי לבלון שלו וגם של האחרים. -הבלונים

כל תלמיד מקבל שני פתקים, אפשר לגזור כשני חלקי פאזל המתאימים  – מה נגמר ומה מתחיל 

 זה לזה. על פתק אחד הוא כותב משהו שנגמר ועל פתק אחר משהו חדש שמתחיל.

רו באופן חופשי ויספרו מה היה להם טוב בקייטנה ואיך הם התלמידים ידב – שיחה חופשית 

 מרגישים עם סיום הקייטנה.

 כל רעיון אחר שמסכם את הפעילות 

 

 דקות( 30) אמירת תודה ומחמאות

פעילות זו מאפשרת אמירת מחמאות ותודות בדרך כתובה, על מנת למנוע מבוכה וביישנות באמירת 

 הדברים פנים מול פנים.

תלמיד מעטפה צבעונית ועליה השם שלו או בקשי מהתלמידים לפתוח את העמוד האחרון תני לכל 

 של המחברת שלהם. התלמידים ישבו במעגל ויניחו את המעטפה/המחברת לפניהם.

 חלקי לכל תלמיד מספר פתקים. 

התלמידים יכתבו ברכות זה לזה, על פי הוראותיך, ועל פי המשפטים שאת אומרת, וישימו את 

 ם במעטפה של  התלמיד לו הם כתבו או ידביקו/יכתבו במחברת שלו.הפתקי
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 משפטים לדוגמא:

 ...אני מאחל לך לחופש 

 ...רציתי להגיד לך 

 ....אני מודה לך על 

 ...אהבתי מאד שאמרת לי/שעשית/שהתנהגת 

 ...הצחקת אותי כש 

 ...היה לי כיף איתך כש 

 ...שמחתי להיות איתך ב 

 ...אתה טוב ב 

  כש...עזרת לי 

  אני רוצה להזמין אותך אלי 

 )גיליתי על עצמי ש... )יכתבו את הפתק לעצמם 

 

אפשר לפזר מדבקות אופטימיות )למשל: חיוכים, לבבות, כוכבים, פרצופים, פרפרים( במרכז 

 המעגל, כך שהתלמידים יוכלו לקשט את הפתקים.

 נקודה זאת בפני התלמידים.שימי לב להתחיל משפטים שיכולים להיות חיוביים בלבד, הדגישי 

 בתום הפעילות, כל תלמיד יפתח את המעטפה שלו ויקרא את הדברים שהחברים כתבו לו.

 שימי לב שכל התלמידים מקבלים פתקים, אם לא, כתבי את לתלמידים שאינם מקבלים.

 

 דקות( 15מזכרת מהקבוצה ) -חתימה קבוצתית 

עליה את שמו. התלמידים יושבים במעגל ומניחים את כל תלמיד מקבל שמינית קרטון ביצוע וכותב 

הקרטונים לפניהם. הניחי במרכז המעגל צלוחיות קטנות עם צבעי גואש שונים. על פי סדר הישיבה, 

התלמידים יקומו ויטביעו "טביעת אצבע" על הדפים של כל חבריהם לקבוצה. כל אחד מטביע את 

 ם מתחת לטביעת האצבע.אצבעו פעם אחת על כל דף.  ניתן לכתוב את שמ

טביעות האצבע של חבריו. אפשר להגיד לתלמידים להפליג  –כך כל תלמיד תהיה תמונה למזכרת 

 עם הדמיון ולעשות עם טביעות האצבע צורות )למשל: פרח, לב, מילה וכו...(

 

 מומלץ ללוות את הפעילות במוסיקה מרגיעה או מוסיקה אופטימית.
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 ה )בית ספרי(מסיבת פריד – 3יחידה 

 

בחלק האחרון של היום, מומלץ לערוך פעילות שמחה שתשאיר לתלמידים 'טעם טוב' עם היציאה 

 לחופשה. 

הוציאו את התלמידים לחצר בית הספר, השמיעו מוסיקה שמחה, חלקו ארטיקים לתלמידים, ואפשרו 

 להם שהות חופשית בחצר שיחות חופשיות ומשחק חופשי.

 משחק לפעילות זו:ניתן להוסיף תחנות 

 קיר גרפיטי לדברי פרידה מהקייטנה 

 קיר צילומים )להצטלם על רקע מסוים או בליווי תפאורה( 

 'פינת חיבוקים' 

 מטקות 

 משחקי כדור 

 

 

 :קישורים למוסיקה

 מחרוזת שירי קיץ:

BiVL3gQA-https://www.youtube.com/watch?v=Kv 

 מסיבת ילדים:

-https://www.youtube.com/watch?v=xmbmfDeEG

g&list=PLIpWvbS0DPaESP9E8pS8SKWMtcJPI6sUK 

https://www.youtube.com/watch?v=XJ563jljtxk&list=PLCiC3N5v1GPx6P1vX

6xyS3s4E&index=2-0h_FBFX 

 :להיטים ושירים של סדרות

https://www.youtube.com/watch?v=yJwCW7EClxo 

uNePKfCdpRjhttps://www.youtube.com/watch?v=F51VQx8vbsA&list=PLiCn

7kwh_XvKfSxI-gargu 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kv-BiVL3gQA
https://www.youtube.com/watch?v=xmbmfDeEG-g&list=PLIpWvbS0DPaESP9E8pS8SKWMtcJPI6sUK
https://www.youtube.com/watch?v=xmbmfDeEG-g&list=PLIpWvbS0DPaESP9E8pS8SKWMtcJPI6sUK
https://www.youtube.com/watch?v=XJ563jljtxk&list=PLCiC3N5v1GPx6P1vX0h_FBFX-6xyS3s4E&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=XJ563jljtxk&list=PLCiC3N5v1GPx6P1vX0h_FBFX-6xyS3s4E&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=yJwCW7EClxo
https://www.youtube.com/watch?v=F51VQx8vbsA&list=PLiCnuNePKfCdpRjgargu-7kwh_XvKfSxI
https://www.youtube.com/watch?v=F51VQx8vbsA&list=PLiCnuNePKfCdpRjgargu-7kwh_XvKfSxI
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 בהצלחה!
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