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 ,לא נושא הלמידה עושה למידה אחת חשובה מרעותה"

 (ון הולט'ג)  "שבה נלמדה רוחהאלא 

סילבוס קורסי 

 בחירה

 ג -אכיתות 

 ט"תשעל "שנה
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דשתף אותי ואלמ, למד אותי ואזכור ,אמור לי ואשכח  

מין פרנקלין'בנג   

 

 של כל תלמיד ותלמידה ביכולות אנו מאמינים, "ויים"הביל"בבית הספר 

כחלק , "קורסי בחירה"הכנסנו את הרעיון של  ,מתוך אמונה זו. הםובכישורי

טיפוח הקשר הבין אישי , הנאה , העצמה, התורם להתפתחות, מצמיח ומעצים

 . תלמיד -תלמיד ובין מורה -בין תלמיד

 צוות של מפרה פעולה שיתוף של תוצר היא  ,שלפניכם הבחירה קורסי חוברת

 האדם לבני כי הבנה מתוך  ,תאפשרויו של רחב מגוון מכילה החוברת. ס"ביה

 מוסיקלי אומנותי  ,ברתיח  ,גופני  ,הקוגניטיבי בתחום  ,מרובות אינטליגנציות

 (.רגרדנ הווארד פיל) ד ועו

 ,שונים עניין בתחומי ולהעמקה להעשרה מלהיבה הזדמנות הם עצמם הקורסים

 אחת באפשרות בחירה כל שהרי ,ולמידה הכנה מחייב הבחירה תהליך אך

 והתנסות  התלבטות , שיח באמצעות  .אחרת אפשרות על ויתור מהווה

 ומיומנויות עצמאות ,אחריות הילדים רוכשים יכ ,אמיניםמ אנו  ,תטוהחל בקבלת

 .בחייהם שונים בצמתים אותם שילוו

 הקורסים מזמנים למידה רב גילית המכוונת אל הפרט והכלל כאחד בדרך של 

/ הרחבת מעגלי החברות: הערך המוסף, למידת עמיתים , חקר משותף, משחק

 .ס"קשרים בינאישיים בין תלמידי ביה

 דרכו את מוצא מאתנו אחד כל וב "דרך עם ערך -חינוך" ,ן שלנוהאני מאמי

 יכול שהוא ביותר הטוב ולהיות ,בו הטמונות האפשרויות כל את לפתח הייחודית

 .להיות

 3ג יום ראשון שעה -כתות א:הקורסים ילמדו במסגרת שעה שבועית במערכת 

 סבבים  2במהלך השנה נקיים , קורסים  3כל ילד בוחר 

 רבהבהצלחה 

 .ס והצוות החינוכי"מנהלת ביה -שלהבת בני

 

 

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%91%D7%A0%D7%92%27%D7%9E%D7%99%D7%9F+%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9F%5D/1/1/0/


 גדרה, ויים"בית ספר ממלכתי יסודי  הביל
 80-3683068:טלפון  80-3860303:פקס,   63דרך הפרחים 

 

 

3 
 

 

 
 
 
 
 

 
 ?הבחירה משמעות מה? בחירה מהי

 ?מטרות מהן ? מה לשם
 

 .לבחירה האפשרויות את חןב

 מהבחירות איזה ,מטרותיך על שובח

 ?שבחרת יענו על מטרותיך

 אמצעותב ,לעצמך שהצבת עדיםי

 ?יושגו קורסים איזה    

 ותהמתאימ האפשרויות את שוםר

 .החשיבות סדר פי-על ודרג לך    

הקפד על משמעת והתנהגות  ה

" מתנה"קורסי הבחירה הינם , נאותה
                    להעשרה ולמצוינות

 בהצלחה 
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 : 1' קורס מס

 אושרת מולאי: ת הקורסמנח
, שירים, דרך חווייתית ומהנה המשלבת למידה רב חושית תוך שימוש במשחקיםב

הקורס  .מים ירכשו התלמידים את אבני היסוד בשפה האנגליתריקודים ודקלו
 הקוגניטיביים בצרכים הלומדים ומתמקד של והמוטיבציה הסקרנות מבוסס על

                                                 .צעירים לומדים של הייחודיים ורגשיים

 :מטרות הקורס 
  ומהנה בדרך חווייתיתהאנגלית חשיפת הילדים לשפה. 

 הקניית אוצר מילים ראשוני בשפה האנגלית. 

 באנגלית וכישורי אוריינות בסיסיות תקשורת יכולות פיתוח. 

 באנגלית ולשיר לדבר, לשחק. 

 שימוש באוצר המילים כחלק מדו שיח. 

 

סיפורים ומשחקים אשר יעשירו את , בסיום הקורס התלמידים יכירו שירים

 .ו להם בהמשך רכישת השפה האנגליתאוצר המילים בשפה האנגלית ויסייע

 

 FUN WITH ENGLISH: הקורס
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 :פירוט המפגשים בקורס

 נושא מפגש

1 what's your name? 

Come join Marty Moose and his friends and sing..  

  . מפגש הכרות

2 Five Little Ducks.                                 

 
   

3 My family 

The Finger Family Song 
 

444.444. 

Colors of the rainbow. 

5 

 

 

 

 

 

5 

Musical color birds. 
 

 

Humpty dumpty sat on a wall 

6 

 

 

-The Frog Family 

5 

4 
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7-8 

 

Old Macdonald had a farm. 

- In the zoo 

Animals puzzle- 

 הכנת פאזל חיות                -משחקים ולומדים

 

9 

Building a House. 

14 Head, Shoulders, Knees & Toes - Exercise Song For Kids 
 

 

 : מפגש סיכום  11

 .משחקים ושירים שנלמדו לסיכום הקורס

 

Waiting to 

see you, 

Oshrat 
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 : 2' קורס מס

 אוריגאמי

 סיגלית טרומין : מנחה
יש חוויות שפשוט לא , ים מסוימים היא חוויה ישירה רהשפה היחידה להבנת דב" 

 ( טום בראון. ) בשביל לדעת חייבים לגעת, ניתן לתרגם

. מקור האוריגאמי הינו ביפן הרחוקה. קיפולי הנייר -בקורס נלמד על האוריגאמי

יצירה  .בעלי חיים ודוממים שונים מקיפולי נייר, במהלך המפגשים ניצור דמויות

. באורגאמי תורמת להקניה ויישום תחום הגיאומטריה בדרך מוחשית וידידותית 

 יסה התפ, כושר הדיוק, אצל התלמיד את היכולת המוטורית בנוסף היא מפתחת 

 .המרחבית וכושר הזיכרון

 

 

 ,בהצלחה
 סיגלית טרומין

 

 תוכן המפגש מפגש' מס

 . פירוש המילה אוריגאמי וההיסטוריה שלה 8

 הכנת סירת מפרש לפי שלבים  6
 בובת אצבע  6
 נכיר את מקום המחייה שלו וניצור ברווז סיני  -ברווז סיני 4
 ,קצת על מאפייני התרבות היפניתנלמד  -ילדה יפנית 8
 סיפור על פרפר -פרפר 3
כל אחד ידמיין לו הייתה לו קופסת קסמים מה היה -קופסה 7

 ..  אלו משאלות, מניח בתוכה
 משל –עכבר והאריה  0
 מטוס  -תעופה 9

 הדברים שאני הכי אוהב לעשות 88
 מאפייני הקיץ  -לקראת הקיץ 88
 ... הייתי דוהר איתו לאן... לו היה לי סוס 86
 מידע  -ציפור העגור 86
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 סיפורי חיות בקומיקס :3 קורס מס

 כהן-מיטל אבטליון: מנחה

  :מטרת הקורס

השיעורים יתבססו . אומנות הקומיקס-לחשוף את התלמידים לסוגה חדשה של אומנות וספרות

מעות שניתן להפיק לאחר צפייה נקיים דיון על המש, על הפקת מידע ומשמעות מתוך סרטונים

 .מהסרטונים בעקבות צפייה נלמד לצייר קומיקס

 .לפתח לתלמידים דמיון והומור באמצעות קומיקס  

 .לפתח לתלמידים את יכולת שימוש בקומיקס כאמצעי לפיתוח שפה בעקבות הצפייה בסרטונים

 .לטפח את ההבנה שכל אחד יכול לצייר קומיקס ואין צורך בכשרון לציור

 :רציונאל/תוכן הקורספירוט על 

 .עם סוגת הקומיקסתית ייומגוונת וחו, הקורס מזמין את הלומדים להיכרות מעשירה 

כל תמונה מייצגת אירוע . הוא סוג של אומנות בה הדמויות מצוירות ברצף. קומיקס הוא בעברית עלילון

 .שבסופו של דבר תמונה לתמונה מצטרפת לכדי סיפור ועלילה שלמה

באמצעות בועות או בלון שבתוכן ממלילים את התכנים , משלבים מילים עם תמונות רוב הקומיקסים

 .משולש או מלבן, אליפסה,  מעגל: כל ציור נבנה מצורת בסיס אחת או יותר. הרצויים

. בדיוני והומור-מדע, מתח, סיפורי הרפתקאות: הנושאים בעלילות הקומיקס יכולים להיות מגוונים

 . ספיידרמן והענק הירוק, סיפורי קומיקס של באטמןמעולמם של ילדים ישנם 

 פירוט המפגשים בקורס

 נושא מפגש תאריך

סוגי ? כיצד נוצר?        עלילון -מהו הקומיקס .   פתיחה בסרטוני קומיקס 8 
 . קומיקס שהילדים מכירים

 -פעילות בזוגות .                                   תפקידה של הבועה ליד הציור
 .התנסות ראשונה. מציאת שונה ודומה, התבוננות בסוגי קומיקס שונים

סרטון העוסק ארלי הכלבלב וחברתו החסידה 'צ -8הכרות עם סרטון  6 
 .לאחר צפייה נלמד לצייר את הדמויות, בכוחה של חברות

 ".ארלי הכלבלב וחברתו החסידה'צ"המשך הקומיקס משיעור קודם  6 

לאחר שיח כיצד באה  "הצפרדע והחברות-הקשבה כוחה של" -6סרטון  4 
 .נלמד לצייר צפרדע, חברות לידי ביטוי 

לאחר שיח כיצד  "קבלת השונה-ציפורים על חוט תיל" -6סרטון  8 
 . נלמד לצייר ציפור, מתייחסות  הציפורים לחבר שונה 
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ד נלמ, ויתור , לאחר צפייה ושיח על סבלנות "שניים על גשר"  - 4סרטון   3 
 .לצייר ארנב

לאחר צפייה שיח  על יכולת ללמוד ולהיעזר   "האריה והעכבר" -8סרטון    7 
 .נלמד לצייר אריה ועכבר, גם מקטנים ושנראים חלשים, מכל אחד 

לאחר הצפייה  ושיח  על כוחה של   "הכריש והפינגוינים"  -  3סרטון   0 
 .כל תלמיד יצייר כריש בקומיקס. קבוצה

שיח הממשיך את הרעיון , צפייה בסרטון , " הסרטן בחוף הים" -  7סרטון  9 
כל תלמיד יצייר  סרטן . כוחה ותרומתה של הקבוצה  ליחיד, משיעור קודם

 . בקומיקס

שיח על כל הסרטונים שעסקו בנושא , צפייה בסרטון   "נמלה" – 0סרטון   01 
 . הכנת קומיקס  של נמלה .  היחיד והקבוצה, חברות, אחדות

 .הכנת קלמר שמעוטר בציורי קומיקס 00 

 .כל תלמיד יציג את הקומיקס האהוב עליו. הצגת תוצרים -מפגש אחרון 01 

 

 :דרישות הקורס

 .דבק ומחברת חלקה, מספרים, לכל שיעור יש להגיע עם קלמר מאובזר בצבעים

 ?מה מצופה...בסיום הקורס

 .שכל תלמיד יהיה מסוגל ליצור קומיקס .0

 .יד באמצעות הקומיקס יבטא את עצמו באמצעות סיפור מתאים שיכתובשכל תלמ .1

 .כל תלמיד ייחשף למגוון סרטונים העוסקים בערכים שוניםש .3

 .תלמיד יעשיר את יכולת הביטוי שלו בנושא של היחיד והקבוצהשכל  .4

 . מצפה שהשיעורים יהיו חווייתיים ויעוררו את עולם הדמיון וההומור אצל התלמידים .5

 .ד בסיום הקורס ייצא עם מגוון תוצריםכל תלמי .6

 

 ,בהצלחה
 כהן-מיטל אבטליון
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 :4' קורס מס

 מורן אוחנה: מנחה        

אתה יכול לגלות טוב יותר את אופיו של אדם במשך "

שלמה של  מאשר במשך שנה  ,שעה אחת של משחק

 (אפלטון")שיחה

המשחק החברתי . מתנסים ונהנים, מדיםאנו ל תםבאמצעו" בית ספר טבעי"המשחקים החברתיים הינם 

כמו גם את תגובות הסביבה הפיזית , את עצמו וגבולותיו, לבחון את הסביבה תלמיד מאפשר לכל

את הצדדים החזקים והחלשים , המשתתפים מגלים תוך כדי משחק את מקומם בקבוצה. והחברתית אליו

וררת את יצר הסקרנות ומפתחת את מע, המשחק מספק סביבה בטוחה המעודדת לקיחת סיכונים. שלהם

משחקי חברה מהווים נדבך חשוב מאוד בהתפתחות האישית וביכולת להתמודד  ,על כן. הדמיון והמחשבה

  .עם מצבים חברתיים שונים

 : פירוט המפגשים

 נושא מפגש

 . ציפיות לגבי מבנה  השיעוריםתיאום ו( מתקבצים+ שמות עם דף נייר )  משחק היכרות 1

 . י משמעות המשחק החברתי ותרומתו בכל ההיבטיםשיח לגב

 . ידי הזהב, שני דגלים, מעגל זורקים  -משחקי חברה פעילות חוץ 2

 (בכל משחק נלמד את מבנה המשחק וחוקיו) 

 . ראי, מסירות כף , צפוף צפוף , מעגל כוח  – משחקי חברה פעילות פנים 3

  .דייג בלונים, צוות אוויר, מעשה בחמישה בלונים -משחקי חברה עם בלונים 4

 . ארץ עיר, מרבה מילים, ציור בהמשכים , תן קו  -משחקי חברה בכתיבה ובציור 5

 .חידה לחידה, לא שחור לבן , כן , זיכרון כף  -משחקי חברה חשיבה 6

 (הסבר חוקי המשחק ) אבלון , מנקלה  –משחקי חשיבה  7

 . טקס האוסקר הקבוצתי, פטו 'ג, דיאלוג , קפא ופעל -משחקי חברה תיאטרון ודרמה 8
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 . כדור מים יבשתי, קשית קשה, מסע המים  –משחקי חברה עם מים  9

 (מה צריך לכלול המשחק,מטרותיו , תהליך הכנת משחק )? איך יוצרים משחק 11

 . יצירת משחק בהתאם לנלמד והפעלתו בקרב הקבוצה 11

 .יישם את הנלמד בקרב שאר התלמידים בכיתהאיך ניתן ל –רפלקציה , סיכום הקורס  12

 

 :דרישות הקורס

 .השתתפות והנאה במפגשים .1

שיתוף פעולה בין חברי  .2

 הקבוצה

 .המון מצב רוח  .3
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 שחמט  :5' קורס מס

כללי , הכלים הם תופעות היקום, לוח השחמט הוא העולם" 

השחקן , "חוקי הטבע"המשחק הם מה שאנחנו קוראים לו 

 תומס הנרי הקסלי –" השני נסתר מעיננובצד 

 לירון רחימי : מנחה

 :רציונל התכנית

משחק חוויתי וכיפי זה . שחמט הוא משחק מושלם לפיתוח החשיבה אצל ילדים

היום מבינים כי חשוב  .ריכוז ויצירתיות, דמיון ,שיש בו דגש רב על חשיבה לוגית

א לתת להם כלים אל, מאגרי ידע ענקיים  מאד לא רק להעביר לילדינו

הללו וכן להקנות לאדם הצעיר מיומנויות  עם המאגרים  להתמודדות

ידוע כי הדרך .לתכנן ולפתור בעיות, כגון היכולת לקבל החלטות, מגוונות  חשיבה

לימודי השחמט מקבלים  לכן, הטבעית ביותר להעביר לילד מסר היא דרך המשחק

  .ומנויות חשובותמי זהו כלי אוניברסאלי לפיתוח –חשיבות רבה 

 : ת הקורסומטר

ומשולבים בו  נושא חדש מביא לידי ביטוי כל מפגש. מפגשים 88-הקורס מורכב מ

בין נושאי .של כל שיעור להבין את החומר קל ומהנה משחקים כיפיים כך שיהיה

 ,חוקי המשחק ,משחקים לפיתוח יכולות החשיבה בעזרת משחק השחמט הקורס

 .הדמיון ועוד, תרגילים לפיתוח החשיבה הלוגית, כיצד זזים כלי השחמט

 :פרוט המפגשים בקורס

 התכנים שילמדו במפגש מפגש

 

 .מעשי ותאורטי- לוח השחמט והכרות עם כלי השחמט .8

 

 .משחק ראשון, שח ומט למידת ה,  חוקי המשחק .6
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 .טיםמטים פשו, שלושה שלבים של משחק ,  כלי המשחקערך  .6

 

, משחקים קצרים , פתיחות , משחק של העקרונות בסיסיים  .4
 .תחבולות

 

 .מימוש יתרון, לימוד היסודות של סיום המשחק .8

 

 .הגנה פרקטית בשחמט,מגוון מהלכים וטקטיקות  .3

 

 .אסטרטגיה ותכנון באמצע המשחק .7

 

 .משחקים מפורסמים, היסטוריה של השחמט  .0

 

 .שחמט בישראל, שחמט היום , ם ניתוח משחקי .9

 

 .תחרות, פתרון בעיות  .88
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  שעשועי פלסטלינה :6' קורס מס

 איריס לוי: מנחה

  :מטרות הקורס

המשחק בפלסטלינה מחזק את שרירי כף היד ומשפר את המוטוריקה  -
 .העדינה

  .מגיבה לכל לחיצה ונגיעה ,עם פלסטלינה נותנת תמורה מיידית העבודה -
  .איתה מתרגלים ריכוז ומוטוריקה ה משחרר ודרך העבודההמגע ב

הם יכולים . היצירה בפלסטלינה פותחת בפני הילדים מקום לחופש ולדמיון -
ללא צורך בחומרים נוספים ולהמציא , ליצור מה שהם רוצים בקלות יחסית

 .דברים משל עצמם

 
 :רציונאל/תוכן הקורס

טכניקות שונות בעבדה , בעלי חייםבקורס נלמד שיטות פשוטות בפיסול דמויות ו
 .שילוב פלסטלינה עם חומרים נוספים, מריחה, כמו תבליט, עם פלסטלינה

 

 פירוט המפגשים בקורס
 נושא מפגש

 .ציפיות מהקורס, מפגש הכרות 8

  .נקניקיות ופיתות, כדורים -צורות יסוד 6-מפסלים מ

 יצירת אפרוח

 יצירת חילזון –צורת יסוד נקניק  6

 יצירת צפרדע –רת יסוד כדור צו 6

 יצירת פרפר –צורת יסוד  פיתה  4

 .תמנון, לוויתן, דג: חיות הים 8

 .עולם הדינוזאורים 3

 .ה כבשה 7

 עבודה עם פלסטלינה על השקף 0
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 דיוקן -תבליט מפלסטלינה  9

 עבודה מסכמת חופשית 88

 :דרישות הקורס

 השתתפות במפגשים -8
 התנהגות מכובדת -6
 הסברים ותהליכי עבודהסבלנות ל -6
 .בילה של פלסטלינה עם מגוון צבעיםח -ציוד נדרש -4

 :תוצר מצופה

 .התלמידים יכינו יצירות מפלסטלינה .8
 .התלמידים יערכו תצוגה של יצירותיהם בכתת הלימוד .6
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 : 7' קורס מס

 

 ילנה סולימנוב : מנחה

 

 ראהשואפים את ההש הרבה מלחינים היו, מוסיקה היא חלק בלתי נפרד מחיינו

זאת , שלהם דרך הסיפורים ואגדות ששמעו אי פעם בילדות ודרך הספרים

במפגשים . תייחוויההזדמנות נהדרת להכיר את הסיפורים בצד השונה ו

יכירו סיפורים ואגדות דרך , התלמידים יכירו תקופות שונות ומלחינים שונים

צירות בכלי הקשה שונים ילוו את הי, יעבדו באביזרים שונים, ציור, התנועה

 .מעניין וחוויתי שמחבר את הסיפור עם המוסיקה, ויכירו עולם ססגוני

 
 פירוט המפגשים בקורס

 נושא מפגש

כרות עם תקופת חייו של יה .ציפיות מהקורס,היכרות  פגישת 8
 ייקובסקי'מלחין צ

 סיפור הצגת הדמויות דרך המוסיקה" מפצח האגוזים"אגדה  6

בליווי תנועה , הקשבה למוסיקה " ריקוד חלילים"י קטע מוסיקל 6
 ולימוד מבנה מוסיקלי  יכרותה ,ותזמור בכלי הקשה

צפייה בריקוד עממי ,מוסיקה ההכירות עם " ריקוד סיני"קטע  4
 ,כרות ולימוד מושגים מוסיקלייםיה, סיני בסרט

 הכנת כובע בעזרת קיפולי נייר
רות עם כלי הקשה כיה, האזנה לקטע " שזיף הסוכר"קטע  8

 לפון והתנסות בנגינהאמט

ליווי קטע  בכלי ,צפייה בסרט ,האזנה לקטע " ריקוד רוסי" קטע  3
 הקשה

הכנת  , ציור,ליווי בכלי הקשה , האזנה לקטע " ולס פרחים"קטע  7
 הפרחים בעזרת קיפולי נייר 

האזנה לקטע השוואה של קטעים מוסיקליים " ריקוד ערבי"קטע  0
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 :דרישות הקורס

 דבק ,מחק, עפרונות,ים ימספר, בכל מפגש להגיע עם קלמר הכולל צבעים.8

 ורלבוא עם המון מצב הרוח וליהנות מהשתתפות בשיע.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סגנונות שונים במוסיקה ערביתשונים ו

הכנת פתיתי , ציור עם המוסיקה ,האזנה לקטע " ולס השלג"קטע  9
 השלג מנייר

 " מפצח האגוזים" צפייה בסרט  01
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 :8' קורס מס
 

 

 

 

 אורית ממן: מנחה

 
 

עיניים , ידיים חופרות: " חוויה רב חושית, גינה לימודית מאפשרת חווית גילוי ופליאה

 "טעם תנובת הגינה , ריח הפרחים, מתבוננות

חריצות ואחריות לצד , היכרות עם כלי עבודה שונים, עבודת הגינה דורשת עבודת כפיים

 .דת צוות ועזרה לזולתעבו

נכיר מקרוב את , נערוך היכרות עם צמחים, במסגרת הקורס נקבל מידע על הגינה האורגנית 

. שלבי הגידול השונים של הצמחים שאנו אוכלים ונלמד על חשיבות הגינה כמערכת אקולוגית

 .דרך הגינה נגיע לעשייה בתחום הקיימות

 

 :פירוט המפגשים בקורס

 נושא מפגש

 . צפיות מהקורס, הכרות קמשח 1

 הנבטה+הכנת עציצים -מזרע לזרע 2

 תכנון הגינה 3

 שתילת הנבטים -מה הצמח צריך כדי לגדול 4

הכנת כלי השקיה אישיים והתנסות בהשקיית  -מים מים 5

 .הגינה

 .הכרת המבנה ושתילה בגינה -שורשים ופקעות 6

 .הכנת שלטי הסבר ומיקומם בגינה -שילוט בגינה 7
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 .הגינה כמערכת אקולוגית -תצפית 8

 .הגינה כמקור למזון בריא 9

 . סיכום הקורס, משוב: סיום הקורס 11

 

 

 :דרישות הקורס

 השתתפות והנאה במפגשים

 שיתוף פעולה בין חברי הקבוצה

 !רוח טוב והמון סקרנות-מצב: וכמובן

 

 

 

 

 

 

 !שיהיה לנו בהנאה רבה
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  :9 'סקורס מ

 

 

 יובל אלמקייס:  מנחה

 מטרות הקורס

 להקנות לתלמידים עקרונות יסוד בתזונת האדם ובפרט אצל ילדים. 

  חלבונים,  שומנים, פחמימות)לדון במרכיבים העיקריים של המזון ,
 .ובחשיבותם בתזונה נכונה( ויטמינים מינרלים

 חודיים של ספורטאים ואנשים פעיליםילדון בצרכים התזונתיים הי 

ורס יתמקד בחשיבות של פעילות גופנית לפיתוח אורח חיים חלק שני של הק
 .בריא

 להכיר את חשיבותו של הכושר הגופני בשיפור איכות החיים ,
 .במניעה וטיפול במחלות

 לדון בשיטות אימון שונות לשיפור מרכיבי הכושר הגופני. 

 לדון בשינויים החלים בגוף בעקבות אימונים מסוגים משונים. 

 

כמו כן , ורים יתקיימו בדרך של הרצאה בשילוב של דיון כיתתישיע :דרך ההוראה
יתקיימו שיעורים מעשיים בהם נצא מהכיתה וניישם דברים שלמדנו בכיתה 

 .הקשורים לפעילות גופנית
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 :פירוט המפגשים

 נושא מפגש

 .מזון ובריאות, רכיבי המזון ותפקידיהם, מבוא לתורת התזונה 8

 

פחמימה , ת פשוטה לעומת פחמימה מורכבתפחמימו, סוכרים ופחמימות  6
 .כמקור אנרגיה

 .השפעות של סיבי מאכל, סיבים תזונתיים חשיבותם התזונתית  6

חומצות , מבנה החלבון, חלבונים כחומר גלם לבניית רקמות ושרירים 4
 .אמיניות חיוניות

 6ה חומצות שומן חיוניות אומג, שומן רווי ושומן בלתי רווי, שומנים במזון 8
 3ואומגה 

 .מאזן קלוריות ועודף משקל, השמנה והרכב גוף 3

 .משקל הכושר הגופני בשיעורי חינוך גופני, ימרכיבי הכושר הגופנ 7

 .היכולת האירובית אצל ילדים, תחומי הכושר האירובי 0

 .בניית תכניות אימונים לפיתוח הכושר הגופני אצל ילדים 9

 .רסארוחה בריאותית וסיכום הקו 88
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 יצירה ממוחזרת :88 'סקורס מ

 .מעיין גרין: מנחה
 

 .וטוב יותר נקי עולם ירוק ושמירה על מחזור: רציונאל

 :מטרות הקורס

  קופסאות , בקבוקי פלסטיק, גלילי נייר טואלט : ומרים ממוחזריםמחיצרת יצירות

 . ועוד שקיות ניילון, שימורים

 פיתוח יצירתיות מחשבתית, ל איכות הסביבהשמירה ואחריות ע: חינוך לערכים. 

 , הצטרפו לקורס וביחד נשמור ונייפה את העולם

 .ביצירת יצירות מדהימות מחומרי המחזור

 :פירוט המפגשים בקורס

 נושא מפגש

  . היכרות קבוצת הילדים וציפיותיהם מהקורס 0

 (?מדוע ולמה -שימוש חוזר! )יותר מידי אשפה

 תיבה מקופסת שימורים לכלי כמעוצב מעמד  1

 ינשוף הבינה מגלילי נייר 3

 צירת עולם של חיות מעלים יפיתוח היכולת להביט סביב וללקט אוצרות מן הטבע ל 4

 חיות הסוואנה מגלילי נייר טואלט וענפים דקים 5

 פיתוח החשיבה היצירתית -שימושים רביים לאבנים קטנות  6

 ור תמונה משפחתית ממגוון חומרי מחז 7

 כלי שייט ממקלות ארטיק ובדים משומשים 8

 כלי תעופה ממקלות ארטיק ואטבים 9

 העולם שייך לכולנו ומתפקידנו לשמור עליו נקי: סיום הקורס 01

 עפיפון רוח משקיות ניילון: יצירה מסכמת+ שיח קבוצתי 

 

 :דרישות הקורס

יעור יקבלו בכל ש. הילדים יאספו בעצמם את רוב החומרים שנדרשים לקורס .0

 .רשימה של חומרים שהם צריכים להביא לשיעור הבא

 .מספריים ודבק, צבעים :לכל שיעור מגיעים עם קלמר ובו .1
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 :86 'סקורס מ

 שלומית אבקסיס: נחהמ

 

אנו מבינים כי חשוב , הטכנולוגיה מלווה את החיים שלנו בערך כמו השמש הזורחת

למידת תוכנות . בתוכנות המחשברכישה של מיומנויות , בין השאר, לספק לילדים

תוך שימוש חיובי בטכנולוגיות , מעניקה מרחב חדש ועצום ליצירה והגשמה עצמית

 .המקיפות אותנו

בקורס מחשבים התלמידים יכירו את תוכנת הפאוור פוינט בה הם יכינו מצגות 

ילמדו הילדים להכין , בנושאים שונים וילמדו לצרף תמונות למצגת בנוסף לכך

 ..ם בנושאים שונים ומגוונים ועודמשחקי

 .מטרת הקורס היא להפוך את מסך המחשב לזמן איכות עשיר ומגוון

 נושא השיעור שיעור

 .מפגש הכרות 1

 . חוקים וכללים בחדר מחשבים והכרות עם תוכנת הפאוור פוינט והמשחקים

 . כל תלמיד יכין מצגת משחק עם שאלות על עצמו ועל משפחתו

 .את התוצר שלו וכך נכיר טוב יותר אחד את השניכל תלמיד יציג 

2 

 חשבון -חושבים ומחשבים  3

... בעיות מילוליות ועוד, כל תלמיד יכין במחשב משחק  ובו תרגילי חשבון

 .התלמידים ישתפו אותנו בתוצרים

4 

 בהנאה מחשבים
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 חנוכה -אל תפיל את המיליון 5

 הכנת משחק עם שאלות ותמונות בנושא חנוכה

 .כיתההצגת תוצרים ב

6 

 חידון -הכנת מצגת 7

 .יצירה אישית ומקורית של כל תלמיד

הוספת טקסט מעבר בין , אנו נלמד את הכללים הבסיסים של עיצוב שקופית

 .שקופיות וכדומה

8 

 .חוויות מהתכנים שנלמדו בקורס: מפגש סיכום 9

 .כל תלמיד יבחר נושא ויכין מצגת לבחירתו

שיבה וכל תלמיד ישחק במצגת של חברו התלמידים יתחלפו במקומות הי

 .לקבוצה

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מאחלת לכולנו למידה והנאה 

 , מרובה

 שלומית אבקסיס 
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  :13' קורס מס

 חקר  תרבויות ועמים : שם הקורס

 רביד אהרון: מנחה       

הקורס . בקורס הילדים יעשירו וירכשו ידע אודות   תרבויות ועמים שונים בעולם

היעד המרכזי  .יעודד את יצר הסקרנות ויפתח צוהר לתרבויות ולעמים אחרים

 .האחר הוא אני / היכרות עם תרבויות שונות בדגש על ערך השונות: הינו

 :פירוט המפגשים בקורס

 נושא מפגש

? מהי תרבות : בנושאבירור הידע של התלמידים . פגישת היכרות 8

 ?מהו עם? השונה והדומה

התלמידים ( הריקשה, נהר הגנגס, מאהל -'הטאג)מסע מרתק להודו 6

צפייהלאורחות החיים בהודו , תמונות,קריאה אמצעות ב יחשפו

 .ולמאפייני המדינה

 .התלמידים יצרו פאזל מתמונות של אתרים בהודו

התלמידים ( ו"וכ,פיזה , קולוסאום, קרנבל מסכות)התרבות האיטלקית  6

 היחשפו לאורחות  החיים באיטליה ולמאפייני המדינ

 מפה של  /  מסכות הכנת 8

 לקניה  מסע מרתק 3

( חקלאות, אקלים, סוגי צמחיה ,ח "בע)הכרות עם קניה( הספארי)

 .התלמידים יחשפו לאורחות החיים בקניה



 גדרה, ויים"בית ספר ממלכתי יסודי  הביל
 80-3683068:טלפון  80-3860303:פקס,   63דרך הפרחים 

 

 

26 
 

 

 ח ייחודיים  "התלמידים יכינו מיצג של בע 7

 ב"מסע מרתק לארה 0

, אתרים,דגל )ב "הכרות עם ארה( ניו יורק,מפלי הניאגרה , דיסנילנד)

 ( מאכלים , תרבות , נהרות

 .ב"ת כרטיס ביקור של ארההכנ 9

 .עם דמויות דיסני'  דפי צביעה של דגל המדינה והכנת ויטראז

88 

 

( ארכיאולוגיה היונית, בתי כנסת , הר געש , אתונה)מסע ליון  העתיקה

 ( מיתולוגיה, אומנות , אדריכלות,הפיסול )הכרות עם יון העתיקה

 .עבודת יצירה עם פסיפס -הכנת כד חרס 

 

 :הערות 

עפרון , צבעים, מספריים, יש להגיע לשיעורים עם קלמר מאובזר בדבק .0

 .ומחק

 

 !שיהיה לנו בסקרנות גדולה
 

 


