
פרסומות
שיעור תקשורת עם המורה אורית

2020אפריל 

:תלחצו כאן



?מה אלה

...3יש כאן 

!פרסומות

קוקה קולה1.

דואר2.

מילקי3.



?מה זאת פרסומת

סרטון שמראים לנו מוצר ומנסים לשכנע אותנו שזה יפה , ציור, תמונה▪
.וטוב וכדאי לנו לקנות ולהשתמש בזה

?למה עוד, למשחקים, לבגדים, יש פרסומת לאוכל, למשל▪



?למה. הרבה פעמים אנשים מפורסמים עושים פרסומות

כי הרבה אנשים מכירים אותם ואוהבים אותם ויקנו את 
.מה שהם מפרסמים

?מי זה בתמונה

הכדורסלן עמרי כספי

?מה הוא מפרסם

קורנפלקס

?מכירים עוד פרסומות עם אנשים מפורסמים



?איפה יש פרסומות

,  בסרטים, בטלוויזיה, בעיתון: בתקשורת▪
...בטלפון, ברדיו, באינטרנט, בקולנוע

מודעות: ברחוב▪

בכניסה  , על המדפים: בקניונים ובחנויות▪
לחנות

על מכוניות ועל אוטובוסים, בכביש▪

?איפה עוד▪

בתיבות דואר▪

במחזיקי מפתחות▪

?...ועוד▪



?ואיפה עוד יש פרסומות

!כן
לצוף  , הפרח הצבעוני והיפה עושה פרסומת לעצמו

.דבורים ופרפרים נמשכים אליו. שלו

?אולי זה סוג של פרסומת



?וכאן יש פרסומת

!כן טווס

כך הוא עושה . הטווס הזכר צבעוני מאוד▪
.לעצמו פרסומת ומושך אליו טווסות

וכך הוא מראה  , הזנב שלו מאוד גדול וכבד▪
.שהוא חזק

?רוצים לראות אותו גם בסרט▪

:תראו כמה הוא מקסים▪

טווס מפרסם את עצמו▪

https://www.youtube.com/watch?v=qDvFdj-pFMc


?וכאן יש פרסומת

שיער ארוך ומלא על , לאריה יש רעמה▪
.ראשו

.כך הוא נראה מלכותי ומרשים▪



?ומי מפרסם כאן את עצמו ואיך

הדגים עושים לעצמם פרסומת בעזרת  ▪
.הצבעוניות היפה של הקשקשים שלהם



ראינו שחיות וצמחים בטבע מושכים אליהם תשומת לב  

...זוהרים, גדולים, צבעוניים, הם יפים

האנשים מנסים לעשות אותו  , וגם בפרסומות שאנחנו רואים
.דבר כדי שאנחנו נקנה דברים



יש פרסומות כמעט בכל מקום

,  על מחזיק מפתחות, פרסומת יכולה להיות על חולצה▪
על מוצרים ועוד , בעיתונים ובדפי מודעות, על חפצים

.ועוד

ותדביקו כאן  (. בבית)פרסומתתחפשו אתםעכשיו ▪
:תמונה של פרסומת שמצאתם

בטבע

בדפים

באינטרנט

בסרטונים

...ברדיו



גם זאת פרסומת

לא למשהו  , למיחזורזאת פרסומת ▪
שקונים

אריזות שצריך לזרוק לפח  ? מה רואים▪
מילים, חתול, פח, מיחזור

,  וגם לבן, הרבה כחול וכתום: צבעים▪
.ירוק, צהוב, אדום

ונחמדהשמחההפרסומת נראית ▪

אני רוצה לעשות מה שהפרסומת מציעה ▪
?מה אתם חושבים? לי

אני חושבת שהפרסומת  . אני רוצה▪
.וזה חשוב, נחמדה



________:כיתה_____________, :שם

________________________________כאן רואים פרסומת ל

____________________________________________________________________________: אני רואה צבעים

_______________________________________________________________________________אני רואה גם 

? ________הפרסומת הזאת יפה

? ___________________________________________________________________________________למה

_______________________________________...(נעים לי, משועמם, מופתע, שמח)? איך אני מרגיש כשאני רואה אותה

?_______________אני רוצה לטעום את זה



מחכה לראות את התשובות שלכם

☺מקווה שנהניתם 

להתראות

המורה אורית

oritusher@gmail.com: האימייל שלי


