
 שכבה ה'–שיעורי בחירה 

 

 עושים היסטוריה
 "עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל" )יגאל אלון(

ציונית בחברה -בשיעור זה נצא למסע מרתק כדי ללמוד מקרוב על מעצבי התרבות היהודית

ארון הספרים היהודי. הישראלית. חז"ל, הרמב"ם, רחל, ש"י עגנון, ועוד. נכיר יוצרים ויצירות מתוך 

 במהלך מסענו נתעמק בתרבות, במסורת, במנהגים ובערכים של שורשינו.
 תאטרון

 .במסגרת השיעורים נלמד להתנסות בחווית התיאטרון לכל גווניה

תחילה, נעסוק בעבודה על דמויות, מונולוג של דמות תוך שימת דגש על יצירה אישית, פיתוח דמיון 

 .ליצירה בימתית המשלבת מחול ותיאטרון ויצירתיות. בהמשך ניחשף

 מחידה לחדר בריחה

בשיעור זה נעסוק בהבדל שבין שאלה לחידה, נתנסה בפתרון של חידות מסוגים שונים, נאפיין 

חידות ונלמד לעמוד על טיבן. נחבר וננסח חידות מאתגרות הדורשות שילוב של מספר אלמנטים 

 גבוה.תוך שימוש במגוון אסטרטגיות חשיבה מסדר 

 מהו חדר בריחה? 

נלמד על היסטוריית ענף הבריחה בעולם ובארץ ונכיר מושגים בסיסיים:  קווסט, חידות ליניאריות 

 ומקביליות, חוקי משחק ועוד.

 עבודת צוות וחשיבה יצירתית הם חלק בלתי נפרד מהלימוד ומההתנסות.

לקופסה" ובעלי יכולת עבודה  אז אם אתם אוהבים לפתור ולחבר חידות, יצירתיים, חושבים "מחוץ

  מקומכם כאן.   בורחים הבאים! -בצוות  

 גינה לימודית

  "איך צומח דשא? ככה

  איך צומח פרח? ככה

  איך חיטה צומח? ככה

 " איך צומח ילד? ככה

 דתיה בן דור-מילים

הפירות ועשבי התבלין שאנו אוכלים,  ,ת עצמכם היכן ואיך צומחים הירקותאם אי פעם שאלתם א

 אז יש לכם את ההזדמנות לגלות כיצד כל הפלא הזה קורה. 

תשתלו ותטפלו בגינת הירק והתבלינים של בית ספרנו ותהיו שותפים  ,אתם בעצמכם תזרעו

 .לתהליכים המתרחשים בגינה מלאים



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

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

 נכיר כלי מוסיקה שונים ונלווה בעזרתם יצירות מוסיקליות.

 אומנות הקוולינג'
טכניקת גלגולי נייר, בה מגלגלים רצועות נייר ויוצרים מהם  -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.

 תקשורת חברתית
ולפן חדשות וירטואלי שיהיה נעבוד באת ועיתונות בעידן הרשתות החברתיות. נלמד על תקשור

לימודים טכנולוגיים בתחום הפקת וידאו לצד עבודה  בבית ספרינו ובעזרתו נכין תוכניות בשילוב

 .עיתונאית

 

 

 שיעורי בחירה ב"נתן יונתן"

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

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

 

 לשני נושאים. אחד בכל מחצית. מבין הארבעה תשובצו 

  

 שמי ______________

 כיתה ___________

 

 כתבו את הנושאים שבחרתם:

 אני בוחר _________ כי  ______________________________________ .1

 ______________________________________אני בוחר __________כי  .2

 אני בוחר __________כי ______________________________________ .3

 אני בוחר __________כי ______________________________________ .4

 


