
מדינת ישראל
משרד החינוך

שיעור מולדת – חברה ואזרחות -כיתה 
ג'

נושא השיעור:  מקום ציבורי ומקום 
פרטי

נא הצטיידו במחברת וכלי כתיבה

עם המורה: ניר לביא



מה נלמד היום? 

להבחין בין מקום ציבורי לבין מקום פרטי•
להבחין בין חפצים ציבוריים ופרטיים•
ולהבין כיצד עלינו להתנהג בכול מקום•



מה להביא לשיעור?



מתחילים בכיף



מה אנחנו כבר יודעים?

בשיעורי מולדת דיברתם על הסביבה הקרובה 

והמוכרת לנו היטב: בית ספר, גינה ציבורית, מכולת 

ובית כנסת. 

והיום נבחין בתוך הסביבה שלנו בין 

מקום ציבורי למקום פרטי.



עכשיו לומדים
גינה 

היא ציבורית
מי 
ל

ת?
שייכ

לכול
ם

ציבור = קבוצת אנשים, קהילה. 



עכשיו לומדים

פרטי – שייך ליחיד ולא 
לכלל.

המיטה שלי
היא 

מי 
ל

ת?
שייכ

שייכת רק לי, 
פרטית



חלקו את דף המחברת 1.
לשניים: בכותרת בחצי 

אחד רשמו – 
 מקומות ציבוריים

ובכותרת בחצי השני 
 רשמו - מקומות

פרטיים.

מיינו את הפריטים 2.
שבתמונה בטבלה 

שהכנתם.

הוסיפו 2 פריטים 3.
(שאינם בתמונה) 

לכל עמודה.
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בשבוע שעבר טיילתי בגינה וראיתי את השלט 
הבא:

רגע למחשבה..
למה לדעתכם צריך 

שלטים כאלה 
במקומות 
ציבוריים?



אני בטוחה שלכולנו נעים להגיע לספריה ולקבל ספרים במצב תקין 
ולכן חשוב שכולנו נחזיר ספרים במצב תקין לספריה כדי שכולם 

ייהנו מהם.

ספר קרועבמצב טוב



ממשיכים לתרגל

מה הייתם מייעצים 
לילד עם המסטיק?

האם נעים ללמוד 
לצד השולחנות 

בתמונה?

מה הבעיה 
בתמונה?



מסיימים ומסכמים

היום למדנו והכרנו שני מושגים: מקום ציבורי ומקום 
פרטי.

חנייה ציבורית

בתחנת הרכבת כל הרכבים חונים 
אצלי

מי אני ומה אני? 

הספל הפרטי שלי

בכל בוקר שותה איתו את השוקו 
שלי



מסיימים ומסכמים

מזמינה את כולכם לתרגל את הנושא שלמדנו היום באתר 
"אופק" במשימה שנקראת: מקום פרטי ומקום ציבורי.

משימה זו נמצאת ב"יסודי גאוגרפיה ומולדת", לחצו על 
"כיתה ג'", מצד ימין לחצו על הנושא: "לחיות יחד בסביבה" 

ובחרו את המשימה שלנו: מקום פרטי ומקום ציבורי.
בהצלחה!



שלב 2 – כניסה לאתר 



שלב 3 – התחברות לאתר



מסיימים ומסכמים
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