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שיעור היסטוריה לכיתה ו

בין סיפורי מעשיות להיסטוריה: נושא השיעור

כלי כתיבה ופלאפון, נא הצטיידו במחברת

שמיר יגר: עם המורה



?מה לדעתכם משותף לתמונות האלו



?מה להביא לשיעור



...בואו נגלה



..."לפני שנים רבות, פעם"

?אתם זוכרים את משפט הפתיחה הזה מסיפורים שאתם אוהבים

?מה לדעתכם המטרה שלו

?מה אפשר להסיק מהשימוש החוזר בו



ההבדל שבין היסטוריה למעשיות

.30-29' עמ, "היסטוריה של העולם לצעירים מכל הגילים", גומבריךארנסט : מעובד על פי

?האם יש הבדל בין סיפור מעשייה לסיפור היסטורי●

?עד כמה חשוב בעיניכם לברר מה בדיוק קרה בעבר●

וכך מתחיל גם , "לפני שנים רבות, פעם"רוב הסיפורים מתחילים במילים "

לפני  , פעם: "יש עוד, "רבותשנים לפני, פעם: "לפני כל. הסיפור ההיסטורי

."קשה לנו לדעת היכן הסיפור מסתיים או בעצם מתחיל". שנים רבות



?  מעשייה או סיפור היסטורי: רובין הוד

,  המלך הטוב של אנגליה, לפני שנים רבות, פעם"

**".יצא אל ארץ הקודש למסע הצלב הגדול, *רד'ריצ

.  1199-1189רד הראשון היה מלך אנגליה בשנים 'ריצ* 
.  הוא הוביל את מסע הצלב השלישי לארץ ישראל

, מסע הצלב הגדול הוא כינויו של מסע הצלב השלישי** 
אל ארץ    1190שבו יצאו הצלבנים מאירופה בשנת 

ישראל 



(בכחול)מסע הצלב השלישי 



יוון העתיקה: נזכרים



אלכסנדר מוקדון וההלניזם



סלווקוסבית תלמי ובית 



מרד המקבים ובית חשמונאי



האירוע ההיסטורי: חג החנוכהעכשיו לומדים

המקביבזמן מרד החשמונאים ביוונים טוהר בית המקדש בידי יהודה 

.  ס"לפנה164, ה בכסלו"בכ–וחייליו 

.שנה70החשמונאים ניצחו והנהיגו שלטון עצמאי במשך 

?מה זוכרים מהאירוע ההיסטורי

?איך יודעים שזה אכן אירוע היסטורי



:עבודת ההיסטוריונים

https://www.youtube.com/watch?v=0aJQvckOVOc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0aJQvckOVOc&feature=youtu.be


מסיימים ומסכמים

יש הבדל בין סיפורי המעשיות שלרוב אינם מתרחשים  1.
לבין אירועים היסטוריים אותם ניתן למקם  , בזמן מוגדר

.על ציר הזמן

הם . להיסטוריונים יש כלים על מנת לחקור את העבר2.
מנתחים אותם , נעזרים במקורות היסטוריים מגוונים

.ומשווים בניהם



?"למה שמונה": תרגול עבודת היסטוריונים

?מדוע חוגגים את חג החנוכה במשך שמונה ימים

https://lo.cet.ac.il/player/?document=76b4f404-0635-4575-811b-58518ae44f31&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=76b4f404-0635-4575-811b-58518ae44f31&language=he&sitekey=ebag


חיפוש בגוגל–1שלב 

יסודיאופק



כניסה לאתר –2שלב 



התחברות לאתר–3שלב 
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