
 

 

 יחידת הוראה למורים – "עתידון מטייל סביב העולם"

 , פליקס: נורא דבר קרה הגדול החופש סוף לקראת"

 התעופה בשדה נעלם, סופי של האהוב הארנב

 .מעולם נפרדו לא הרי הם כי כך כל התעצבה וסופי 

 . מלונדון מכתב פתאום מגיע הלימודים שנת של הראשון ביום 

 . יורק ומניו בקניה מהספארי, מקהיר, מרומא, מפריז מכתבים מגיעים אחריו

 "בדרכו פוגש שהוא אנשים ועל מקומות על לסופי פליקס מספר המרתקים מכתביו

 

 ,צוות יקר

, בהשראת פליקס לצאת לטייל, אך אנו בכל זאת החלטנו, הקורונה אמנם מגבילה את חירותנו

 .במסע אחר

אנשי שם , סיפורה ההיסטורי, מאפייני המדינהיכיר את , יבקר בארצות שונות, עתידון

 .בגד מסורתי ועוד, מאכלים, שמקורם במדינה בה הוא מבקר

 , חשוב מאוד

לחיצה על מדינה תפתח בפנינו קישור ובו , מפת העולם: עתיד להיות תוצר בית ספרי, עתידון

נות את חשוב לבקש מהתלמידים לתעד בתמו, לכן. צילומי הילדים בתהליך ועוד, תוצרים

 .העשייה

 .כל תוצרי הכתיבה יהיו מוקלדים על מנת שנוכל לשייכם לתוצר הבית ספרי

 .השתדלו כמה שאפשר לעקוב אחר התוצרים מבחינת תקינותם הלשונית, אנא

תיקיית דגל , תיקיית מילון: לדוגמא. אנא שילחו אלי בכל יום תיקיה מסודרת של התוצרים

 .להפקת התוצר על פי הנדרש, אני אאגד הכל'. וכו

 

 

 

 

 



 

 (מפגש ראשון)את היחידה נפתח בשיר על העולם 

 "עולם קטן"מצב קישור לשירה של נורית הירש ', ג –' שכבות א

https://www.youtube.com/watch?v=XcwDqBITEG4 

 

                                               it's a small worldמצב קישור לשיר ', ו –שכבות ה 

 (תודה לרונית גור על שליחת המילים והתרגום)

https://youtu.be/CbIhYhrOJAg 

 

 לשיקולכן איזה מבין שני השירים מתאים לשכבה שלכם', שכבה ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  צחוק של עולם זה

It's a world of laughter  

  דמעות של עולם

A world of tears  

  תקוות של עולם זה

It's a world of hopes  

  פחדים של ועולם

And a world of fears  

  חולקים שאנו הרבה כך כל יש

There's so much that we share  

  שנדע הזמן שהגיע

That it's time we're aware  

 הכל אחרי קטן עולם זה

It's a small world after all 

  הכל אחרי קטן עולם זה

It's a small world after all  

  הכל אחרי קטן עולם זה

It's a small world after all  

  הכל אחרי קטן עולם זה

It's a small world after all  

 וקטן קטן עולם זה

It's a small, small world 

  אחת מוזהבת ושמש אחד ירח רק יש

https://www.youtube.com/watch?v=XcwDqBITEG4
https://www.youtube.com/watch?v=XcwDqBITEG4
https://youtu.be/CbIhYhrOJAg
https://youtu.be/CbIhYhrOJAg


 

 

 (מפגש שני? )רגע מה הם אומרים, אז בואו נתחיל להכיר את המדינה

 השיר אצלנו בחצר', ג –' שכבות א

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

 העברית החדשה, 6התקוה ', ו –' שכבות ד

o=1&t=14https://www.youtube.com/watch?v=iG8z5GpOazc&list=RDiG8z5GpOazc&start_radi 

 ...כולנו מדברים בשפות שונות, מבלי משים לב, אז

 נכין לנו מילון קטן של מילים בסיסיות... אז לפני שנצא למסע אל

 .היקף מילים לפי שכבת הגיל

 .עודדו את הילדים להיות יצירתיים ככל שניתן בבניית התוצר

 

 

 

 

 

. 

 

 

 :רעיונות

 . צילום ושליחת התמונה כתוצר, כתיבת מילים על גבי פתקיות ולוח שעם* 

 צילום המסך, צג מחשב ועליו מוקלדות המילים* 

 מניפה ועל כל חלק מילה* 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZadHWjwSXNQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZadHWjwSXNQ
https://www.youtube.com/watch?v=iG8z5GpOazc&list=RDiG8z5GpOazc&start_radio=1&t=14
https://www.youtube.com/watch?v=iG8z5GpOazc&list=RDiG8z5GpOazc&start_radio=1&t=14


 

 

 (מפגש שלישי? )איטליה מי את 

 ?מי את ...... כמובן שכל אחת לפי המדינה של כתתה 

 ...מה היא כוללת, שיח אודות תעודת הזהות של אזרח

 ...הפקת תעודת זהות למדינה

 ...תואם שכבה? מה נכלול 

 ....זה מפגש בפני עצמו בשבוע הבא, אל תכניסו בבקשה דגל

 תכנים אפשריים

 

 

 

 

 

 

 

 (איטליה)רעיונות לתוצר תעודת זהות 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________ יבשת                  ___________ :המדינה שם

 _________________ :מטבע                  _____________ :בירה עיר

 __________________ משטר       _____________ מפורסמים אתרים

 _________________ אוכלוסין                  _________________ :דת

 

 

 איור על מידע
 המגף

 גבי על מידע
 אתר או מאפיין

 מגדל ,טבח כובע

 זה'פי



 

 

 הדגל –מפגש רביעי 
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 לפניכם דוגמאות של דגלים

 .מה כולל כל דגל, מה משותף להם, התבוננו בדגלים

 .קשור למדינה, נסו להבין כיצד דגל המדינה של כיתתכם

 חישבו

 כיצד היה נראה, לו נתבקשתם ליצור דגל חדש עבור אותה מדינה

 :יצירה

 .בכל דרך העולה בדעתכם, צרו את גדל המדינה שנבחרה לכיתתכם

 

 '(פקקים וכו, לגו, הדבקה, תפירה, ציור, תלת מימד)

 

 

 

 ההמנון... ובמפגש הבא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :קישורים להמנוני מדינות

  https://www.youtube.com/watch?v=G9eK9fWUb3s :בריטניה

  https://www.youtube.com/watch?v=Ue4p3CoNjv0: ספרד

  https://www.youtube.com/watch?v=U06jlgpMtQs: רוסיה

  https://www.youtube.com/watch?v=04ckV9QueXc:איטליה

 https://www.youtube.com/watch?v=MQ8U4DjjltM: מרוקו

  https://www.youtube.com/watch?v=yqBC3l7i7dk: ארגנטינה

  https://www.youtube.com/watch?v=hWOmuL11g8w:טורקיה /תורכיה

  :www.youtube.com/watch?v=_ng4QjClE6chttps//:ירדן

  https://www.youtube.com/watch?v=BrcGzLIEsAU: תאילנד

 JQ-VkPRU6Chttps://www.youtube.com/watch?v=5: יוון

 https://www.youtube.com/watch?v=M1wLtAXDgqg: ב"ארה

  https://www.youtube.com/watch?v=qGDH18R7GfA:בביצוע ביונסה

  https://www.youtube.com/watch?v=OjYV7MYtKtU:בתרגוםההמנון 

  https://www.youtube.com/watch?v=PIQSEq6tEVs: צרפת

 https://www.youtube.com/watch?v=iWUEKafrjN0: הודו

  https://www.youtube.com/watch?v=iWUEKafrjN0:סין 

  https://www.youtube.com/watch?v=zGXuR4ikNyc:מצרים 

 :הולנד 
https://www.youtube.com/watch?v=gwBrR_G70RE&list=RDgwBrR_G70RE&start_radio=1 

  https://www.youtube.com/watch?v=V9hav4QPSeU:ישראל 

https://www.youtube.com/watch?v=G9eK9fWUb3s
https://www.youtube.com/watch?v=Ue4p3CoNjv0
https://www.youtube.com/watch?v=U06jlgpMtQs
https://www.youtube.com/watch?v=04ckV9QueXc
https://www.youtube.com/watch?v=MQ8U4DjjltM
https://www.youtube.com/watch?v=yqBC3l7i7dk
https://www.youtube.com/watch?v=hWOmuL11g8w
https://www.youtube.com/watch?v=_ng4QjClE6c
https://www.youtube.com/watch?v=BrcGzLIEsAU
https://www.youtube.com/watch?v=5VkPRU6C-JQ
https://www.youtube.com/watch?v=M1wLtAXDgqg
https://www.youtube.com/watch?v=qGDH18R7GfA
https://www.youtube.com/watch?v=OjYV7MYtKtU
https://www.youtube.com/watch?v=PIQSEq6tEVs
https://www.youtube.com/watch?v=iWUEKafrjN0
https://www.youtube.com/watch?v=iWUEKafrjN0
https://www.youtube.com/watch?v=zGXuR4ikNyc
https://www.youtube.com/watch?v=gwBrR_G70RE&list=RDgwBrR_G70RE&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=V9hav4QPSeU


 

השאיפות , המסורת, לאומי הוא שיר או לחן מוזיקלי שמעלה על נס את ההיסטוריה המנון 

 המדינה הלאומיות והמאבקים של בני עם מסוים ומוכר כשיר הלאומי על ידי שלטונות

 .האזן להמנון המדינה של כתתך והשב על השאלות הבאות .1

 

 (עצובה/שמחה?) מצב רוח נשמע ההמנון  -באיזו אוירה .1

 

 ?מהם כלי נגינה המשתתפים בביצוע ההמנון .2

 

 ?מדוע לדעתך? האם ההמנון מתאים לצעידה. לפי הקצב, נסו לצעוד לצלילי המנגינה .3

זהה להמנון המדינה , הרוחמצב , האם האווירה " התקווה"האזן להמנון ישראל  .4

 ?שלמדתם

 

מדינות בהן . ולדבר על התוכן( במידת האפשר)להקריא לילדים את ההמנון המתורגם  

 :הצלחתן לתרגם ניתן לתת את המשימה הבאה

האם יש קשר בין אופי המנגינה , המנגינה של ההמנון מתאימה למילים, האם לדעתך .5

 ? למילות ההימנון

 

 

 נפגש בהמשך....

 

 

 

 


