
 שכבה ג–שיעורי בחירה 

 היסטוריונים צעירים
תרבות הכיר מקרוב את ישראלי, נ –סביב לוח השנה היהודי  עמוק ומרתק למסעבשיעור זה נצא 

נתוודע לשורשיה, לאופייה ולערכיה של מדינת ישראל, , היהודית, הציונית והישראלית מורשתהו

דמויות מופת של החברה הישראלית: אנשי רוח , נפגוש ישראלי-ארון הספרים היהודי נפתח את

 ותרבות ונלמד פתגמים וביטויים.

 אילוף כלבים 
 האילוף נועד למשמעת ולריסון. הכלב הוא ידידו הטוב של האדם. בעיקר כשהוא מחונך ומאולף.

דע שאת הצרכים שלו לא ו. הוא ייודע מה מצופה ממנוהוא מודע לסביבתו ו ,כאשר הכלב מחונך

  מצע הסלון וגם לא באמצע הרחוב.באעושים 

בשיעור זה תרכשו ידע וכלים ביסודות האילוף, תלמדו שיטות אילוף שונות שבהם הכלב נדרש 

 לעשות פעולות מסוימות ובמצבים מסויימים.

 תאטרון
במסגרת השיעורים נפתח מיומנויות חברתיות דרך משחקי תיאטרון ונלמד איך ממחיזים תיאטרון 

 .סיפור. כל זאת בדגש על אופן העמידה על הבמה, דיקציה ופרויקציה )אופן דיבור ברור על במה(

 חווה חקלאית
הפעילות בחווה החקלאית מבוססת על טיפוח ענפים חקלאיים באמצעות למידה והתנסות בשטח. 

: גן ירק, גווניםבמסגרת הלימודים בחווה החקלאית נכיר את הענפים השונים ונלמד על גידולי שדה מ

נערוך תצפיות  –פרחים ועוד. במהלך ההתנסות הפעילה בחווה נהפוך לחוואים צעירים צמחי בית, 

על תהליכים ותופעות בטבע, נרבה צמחים בדרכים שונות, נלמד עובדות, מושגים ועקרונות 

החווה בחקלאות, במדע ובאיכות הסביבה, נעבוד עם כלי עבודה, נטפח, נשתול ונזרע בערוגות 

 ונהנה מן התוצרת החקלאית.

 יםמבשלים סיפור
 נפגש לפעילות מיוחדת במינה הנקראת " מבשלים סיפורים".

 נקשיב לסיפור ונאפה/נבשל בעקבותיו.

 נכיר כלים, חומרים, מתכונים ונחשף לרזי המטבח.

 נקציף וכמובן גם נטעם. ,נלוש ,נחתוך, נקצוץ, נערבב

 מלוחים וגם בריאים, לכבוד חגים, ארועים וסתם ליום חול. ,נכין מאכלים מתוקים

 נטייל בארץ הצבעים והצורות נבקר בארצות שונות ויהיו עוד הרבה הפתעות.

 ן ותוכלו להכינו בצוותא גם בבית.בסיום הפעילות תקבלו מתכו



 אומנות הקוולינג'
מגלגלים רצועות נייר ויוצרים מהם טכניקת גלגולי נייר, בה  -אומנות היצירה בנייר מהו קווילנג'? 

 עבודות יצירה ואומנות. 

 דמויות תלת מימדיות  ונבנה נקשט כרטיסי ברכה, ניצור דמויות, נלמד טכניקות שונות וניצור דמויות

 כיד הדמיון הטובה. 

 מסע עולמי
 האם תמיד רצית להגיע למקומות קסומים?

                              הזדמנות מיוחדת!!!האם תמיד חלמת לגלות יבשות נסתרות? יש לך 

 ב"מגלים עולם" תוכלו להגשים זאת. "נטוס" ליפן, ברזיל ומקומות חדשים במזרח התיכון. 

 נאכל אורז במקלות, נכתוב בכתב יפני עתיק, נרקוד בקרנבל, נכין חמסה לצוואר ועוד .

 אז קדימה... צאו לדרך.

 פיתוח קול

נשיר שירים בכל הסגנונות ובשפות  נלמד תרגילים לפיתוח יכולת שירה נכונה.במהלך השיעורים 

נלמד ונכיר יצירות של אומנים מעולם המוסיקה ונלמד לבטא את היצירות בשפת הגוף. נכיר  ושונות.

 כלי מוסיקה שונים ונלווה בעזרתם יצירות מוסיקליות. 

 

 

 שיעורי בחירה ב"נתן יונתן"

את נושא בשנת הלימודים הקרובה יתקיימו שיעורי בחירה בהם ניתנת לכם האפשרות לבחור את 

 נושאים.  4עליכם לבחור הלימוד על פי תחום המעניין אתכם.

 

 לשני נושאים. אחד בכל מחצית. מבין הארבעה תשובצו 

  

 שמי ______________

 כיתה ___________

 

 כתבו את הנושאים שבחרתם:

 _________ כי  ______________________________________אני בוחר  .1

 אני בוחר __________כי ______________________________________ .2

 אני בוחר __________כי ______________________________________ .3

 אני בוחר __________כי ______________________________________ .4


