גלויה מירושלים

הבית בעיר העתיקה

התלמידים ילמדו על מנהג שליחת כרטיסי שנה טובה
לקראת ראש השנה .לסיכום וירשמו כרטיסים לבני
כיתתם ,למשפחתם ולילד ישראלי.

בשיעור זה נכיר לתלמידים את הסמל של ירושלים,
נחשוב יחד מה מייצג האריה ומדוע הוא נבחר להיות
החלק המרכזי בסמל .נטייל עם דייב ורייצ'ל בעקבות
אריות ירושלמים ונכיר את המוסדות החשובים שנמצאים
בירושלים .לסיום נתנסה ביצירת סמל אישי.

ירושלים שבלב

מלכות בירושלים

בשיעור ,נדבר על שמות חיבה ,נחשף למפה עתיקה
וחדשה של העיר וניצור שלט מצפן לדלת החדר תוך
שימוש באתרים ותמונות מירושלים.

בשיעור זה התלמידים יכירו את סיפורו של דוד המלך ואת
הקשר שלו לירושלים .הם ידונו בתכונות ובמאפיינים של
מלכים וישוו בין התכונות של דוד המלך העולות מסיפור חייו
לבין התכונות שהועלו בכיתה.

שופרות של מרד
בוני ירושלים
בשיעור זה התלמידים יכירו את האתגרים הגדולים
שביציאה מהחומות ,יעריכו את מעשה הגבורה שאנשי
ירושלים עשו ,ובעזרת הסתכלות על ירושלים של ימינו
יבינו כיצד המהלך הזה היה הצעד הראשון לירושלים
של ימינו.

אריות בירושלים
בשיעור זה נכיר לתלמידים את הסמל של ירושלים,
נחשוב יחד מה מייצג האריה ומדוע הוא נבחר להיות
החלק המרכזי בסמל .נטייל עם דייב ורייצ'ל בעקבות
אריות ירושלמים ונכיר את המוסדות החשובים שנמצאים
בירושלים .לסיום נתנסה ביצירת סמל אישי.

בשיעור נלמד על מרד השופרות וחלומם של התוקעים
לחירות ישראלית ,נחשף לאירועים בתולדות עם ישראל
הקשורים בשופר ונבין כי תקיעת השופר מסמלת את
המשך שרשרת הדורות.
נבין כי חלומם של התוקעים לחירות ישראלית הוביל
אותם למעשה ונכתוב את חלומותינו שלנו לשנה הבאה.
לסיכום ,נתחבר לילדים אחרים בעולם ונכין כרטיס שנה
טובה קבוצתי .הכרטיסים יצולמו ויוחלפו בין מוסדות
החינוך השותפים לפרויקט.

כמיהה לירושלים (לחג הסיגד)
השיעור יתחיל בהכרות עם חג הסיגד באתיופיה דרך
תמונה וימשיך בשיח כיתתי על החלומות האישיים שלנו
ועל ביטויי הכמיהה לירושלים לאורך הדורות .לאחר מכן
נצפה בסרטון על חג הסיגד ונשחק משחק חג הסיגד-
אמת או שקר .לסיום נתלה בכיתה את אמנת ירושלים
ונצרף לה את חתימותינו.

מים בירושלים -טכנולוגיות ויזמות

בחזרה אל העיר

בשיעור זה נלמד על התמודדות תושבי ירושלים במשך
השנים עם הצורך להביא מים לירושלים ,הממוקמת על
הר.
נכיר את הפתרונות להביא מים לירושלים בתקופה
הקדומה ובעת החדשה וההתמודדות עם המחסור במים
בתקופת המצור בזמן מלחמת העצמאות.

בשיעור נלמד דרך תמונות על תקופותיה של ירושלים
המחולקת והמאוחדת ונבין את השתלשלות האירועים.
נדון על חשיבות איחוד ירושלים ונסיים ביצירת תמונת
מפה גדולה של ירושלים המאוחדת אותה ניתן לתלות
ולשלב בחגיגות יום ירושלים.

פרח ירושלמי -פרחים וצמחים שקרויים על
שם ירושלים
עשרה קבין של יופי ירדו לירושלים ותשעה פרחים
וצמחים הוסיפו לשמם את השם ירושלים .בשיעור נלמד
על צמחים ייחודים ועל טבע עירוני.

כובעים בירושלים -כובעים שונים ,אנשים
שונים
לקראת חג הפורים יהיה השיעור על כובעים בירושלים.
המבקר בירושלים יכול להתרשם מהמגוון העצום של
אנשים בני אומות שונות בעלי כובעים שונים .הכובע
משמש כמגן נגד השמש ,נגד הגשם והקור ,אך בירושלים
הכובע הוא בעיקר תעודת זהות על הראש .הכובע הוא
הצהרה דתית ותרבותית המעידה על האדם שמתחת
לכובע ,על מעמדו ועל אמונתו.

גלגולה של מנורה
בשיעור נלמד על התחרות של מדינת ישראל בעיצוב הסמל
בשנת  1948ונחזור אחורה בזמן להבין מדוע בחרו בסמל
המנורה? נכין תעודת זהות לכל ילד ולמדינה ונמצא את
תמונה בציור לילד לעצמאות .72

