
יום ירושלים

.הצעות לפעילויות מתמטיות בגן

ראד'גמיכל 

מדריכה ארצית במתמטיקה

האגף לחינוך קדם יסודי



יום ירושלים

ג  "מ)ח באייר "יום ירושלים הוא יום חג לאומי הנחגג בישראל בכ•
,  לציון איחוד העיר ירושלים תחת ריבונות ישראלית( בעומר

.לאחר הקרב על ירושלים במלחמת ששת הימים

(מתוך ויקיפדיה". )חוק יום ירושלים"היום נקבע על ידי הכנסת ב

ירושלים היא מקום העלייה לרגל אליה עולים בכל אחד  •
.שבועות וסוכות, פסח: משלושת הרגלים



לוח שנה

ניתן לסמן על הלוח את יום ירושלים ולעקוב אחר ספירת  •
שבעה  , העומר אשר מתחילה בצאת החג הראשון של פסח

.עד חג השבועות, שבועות

חשוב לאפשר לילדים להציע את ההצעות שלהם לאופן  •
לשמוע מספר הצעות ולקבל הצעה  . הסימון או מהות הסימון

?ובאיזו אופן נסמן? משותפת באיזה סימן נשתמש



שמות העיר

נתן יונתן" לכל אחד יש עיר ושמה ירושלים"

שמות  70שלירושלים , האגדה מספרת. לירושלים שמות רבים
.ואף יותר

ניתן לבקש מהילדים לאסוף שירים על ירושלים ולזהות את 
.השמות המוזכרים בשיר

.  מוזכרים חלק משמות ירושלים" שמות רבים לירושלים"בשיר 
.ניתן לאתר אותם  במפת העיר ולשוחח עליהם

https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=309&wrkid=5849


בנייה בגן

רובם  , מאנית'נפתחו בחומה העות( שערים)שמונה פתחים •
שבעה מהם פתוחים  . אבןובתשליבימקושטים בעיטורים 

:  ומשמשים גם כיום כשערי כניסה אל תוך העיר העתיקה
שער  , שער האריות, שער הפרחים, שער שכם, השער החדש

השער הנוסף הוא שער  . שער ציון ושער יפו, האשפות
האטום ועל פי המסורת היהודית יישאר כך עד בוא  , הרחמים
.המשיח

ניתן לזמן לילדים מגוון גופי בנייה ולהציע לילדים לבנות את •
.את חומת העיר או כל מבנה אחר שיבחרו, השערים

,  (כיפת סלע, בתי כנסת)אפשר לשוחח עם הילדים על כיפות •
(.כנסת ישראל)וגגות שטוחים ( מסגדים, כנסיות)צריחים 



ארכיאולוגיה

הכלים בהם הוא  , ניתן להכיר לילדים את עבודת הארכיאולוג•
.אתרים בהם מקיימים חפירות ארכיאולוגיות, משמש

אבני הכותל  . כדאי לשוחח עם הילדים על האבן ההרודיאנית•
.מסותתות בסיתות הרודיאני כאשר לכל אבן סיתות שוליים

המבנה של האבן הוא ייחודי ומזמן התבוננות על הצורה                 

.המלבנית

תמונה של האבן  

במוזיאון ישראל–דגם  ירושלים מימי בית שני 

https://www.jerusalem-love.co.il/?page_id=12516
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%9D_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%A3_%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%99


מפה

מפות של , כדאי לאסוף בגן מגוון מפות של העיר ירושלים•
השכונות השונות ולאפשר לילדים להתבונן ולאתר על המפה  

גן  , כי"התנגן החיות , למשל מבני ציבור. מסויימיםמקומות 
.סאקר ועוד

אפשר להכין אלבום תמונות בו יוצגו מבנים שונים בעיר  •
.שיעוררו השראה אצל הילדים

ניתן להציע לילדים להכין משחקי מסלול המתארים את הדרך  •
.מהגן שלהם אל העיר ירושלים או אל אתרים בעיר



משחקים

ניתן להציע לילדים להכין משחקים שונים הקשורים בתוכן של  
.ירושלים

עצים  , מבני ציבור, מוזיאונים, שערי ירושלים: משחק רביעיות•
.ועוד

.מנקודת ציון אחת בעיר לאחרת–משחקי מסלול •

...אתרים בעיר–משחק זיכרון •

.סמלים ועוד, מבנים בעיר–סודוקו •


