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 "אחד מי יודע"נושא השיעור: 

 ו'.  -כיתות ה' גיל התלמידים:

 עד לסיום כל המשימות. חלוקת הזמנים גמישה בהתאם להתקדמות התלמידים משך הזמן:

 "אחד מי יודע"נקמת הטרקטור  שמות היצירות ויוצריהם:

   .ניתן להשתמש במערך בשיעור רגיל וכמקווןרך: אופן העברת המע

 

 מטרות השיעור

 לחשוף את התלמידים ליוצר ומנהל להקת בת שבע אוהד נהרין. .1

 עודד יצירה אישית וקבוצתית בהשראת הריקוד "אחד מי יודע".ל .2

 לפתח יצירתיות ויכולת ביטוי תנועתית אצל התלמיד/ה. .3

 .ושיתוף פעולהוזמה סובלנות, י ,מיומנויות קשב, ריכוז לשכלל .4

 

  תיאור הפעילויות

, והסבר מכין לסרטון הצפייה "אחד אוהד נהריןסקירה קצרה אודות מנהל להקת בת שבע  .1

 מי יודע".

רין מתוך  היצירה "קיר" בביצוע להקת של אוהד נה אחד מי יודעצפייה בסרטון הריקוד  .2

 המחול בת שבע.

 חלוקת התלמידים לקבוצות )להחלטת המורה החלוקה וכמות התלמידים בכל קבוצה(. .3

בהשראת )בישיבה או בעמידה(  התלמידים יצרו לכל אחד משלושה עשר הבתים תנועה

הבתים  על התלמידים לתאם טלפונית או בהודעה, את חלוקת סרטון הריקוד בו צפו.

 לצלם את התנועות שיצרו לכל בית ולשלוח אחד לשני ולמורה., בניהם

 כל אחד מחברי הקבוצה ילמד את רצף התנועות שיחדיו יצרו וישלח צילום סרטון למורה. .4

המורה תבחר בסרטון אחד המייצג את הקבוצה אותו תעלה לטבלה בה מוצגת רשימת כל 

 בדף שיתופי או באתר בית הספר.הקבוצות וקישור לסרטונים השונים שיופיע 

כל קבוצה תבחר בסרטון של חברי קבוצה אחרת מתוך טבלת הדף השיתופי/אתר בית   .5

 הספר, אותו יצטרכו ללמוד לבצע וישלחו צילום של עצמם מבצעים למורה.

שלוש הקבוצות הראשונות שיסיימו ליצור ריקוד וללמוד ריקוד של קבוצה אחרת, יוכרזו  .6

כזוכי המשימה ויקבלו תעודה או אימוג'י וירטואלי. )לשיקול המורה לתגמל שלוש או לכל 

 קבוצה שתסיים המשימות(.

https://www.youtube.com/watch?v=ER7-d6YO1wU
https://www.gagapeople.com/
https://vimeo.com/119951428
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 לפעילות: דוגמהקישור/משפט/

 "אחד מי יודע" –השפה העברית 

ַטיָׁא, ַאַחד " ר ִשבְׁ שָׁ נֵים עָׁ ר ִמַדיָׁא. שְׁ שָׁ ה עָׁ לשָׁ ר ֲאנִי יֹוֵדַע: שְׁ שָׁ ה עָׁ לשָׁ ר ִמי יֹוֵדַע? שְׁ שָׁ ה עָׁ שלשָׁ

ַריָׁ  ה ִדבְׁ רָׁ ר ּכֹוכְַׁביָׁא, ֲעשָׁ שָׁ ה עָׁ א, ִששָׁ תָׁ ה יְֵׁמי ַשבָׁ עָׁ ה, ִשבְׁ מֹונָׁה יְֵׁמי ִמילָׁ ה, שְׁ ֵחי ֵלדָׁ ה יַרְׁ עָׁ א, ִתשְׁ

ד  ִרית, ֶאחָׁ נֵי ֻלחֹות ַהבְׁ ה ָאבֹות, שְׁ לשָׁ הֹות, שְׁ ַבע ִאמָׁ ה, ַארְׁ ֵשי תֹורָׁ ה חּומְׁ נָׁה, ֲחִמשָׁ ֵרי ִמשְׁ ִסדְׁ

ָאֶרץ". ַמים ּובָׁ  ֱאֹלֵהינּו ֶשַבשָׁ

 (הגדה של פסחתוך )פיוט שלושה עשר, מ

 . נהרין אוהד של בהשתתפותו, לפיוט מודרני ביצוע עם הטרקטור נקמת להקת יצאה 1110-ב

 ".קיר" באלבומם נכלל השיר

 

 היבטים מתכנית הלימודים החדשה

 לות עצמית, שיתוף פעולה, יצירתיות, עבודת צוות.פיתוח תחושת מסוגערך: 

התלמידים לוקחים חלק פעיל בשיעור בחלקי היצירה ומפרים אחד את השנייה דרך מעורבות: 

  התהליך עד לבניית והצגת התוצר המוגמר.

 חג הפסח לפיוט מתוך הגדה של פסח.תנועה ברוח יצירתיות ורלוונטיות: 

גוף וטכניקה, יצירה ומופע, פרשנות והערכה, חברה שפה, ידע רכיבי ליבה מהתכנית: 

 .ותרבות

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=enu6GFQPJ4o
https://www.safa-ivrit.org/poems/ehadmi.php
http://archive.batsheva.co.il/heb/repertoire.php?act=photos&id=191

