
 סרטים לפי נושאים –  יסודי 

 

 מנהיגות ילדים – הילד כגיבור קולנועי 

' ו- קהל יעד: כיתות ה'  

דמותו הייחודית של ילד הפועל בעולם המבוגרים, מוביל מהלכים, מחולל שינוים בעולם  
. סביבו ולומד להאמין בעצמו וביכולותיו   

מלכה שחורה /  לחלום באותיות / איגור ומסע העגורים 

  

 עולם גדול מופלא – אקולוגיה וקולנוע 

' ו -יעד: כיתות ב'  קהל  

 תוכן: איכות הסביבה הופך לנושא בעל משקל רב בחינוכו של דור העתיד.  

 שאלות מרכזיות בנושא שימור איכות הסביבה

ו'(  -)ד'  לעוף כל הדרך הביתה  / מעבר ליער סרטים:  

  

 השונה והאחר בחברה 

' ו -ה'  - קהל יעד: כיתות  

  הדגמה עולם ממגוון נקודות מבט. תוכן: אמנות הקולנוע מאפשרת לצופיה להביט על ה
דילמות חברתיות הרלוונטיות לעולמם של הילדיםבלדיון ו באמצעות קטעי סרטים   

עפ"י  כוכבים  / הקיץ של אביה חיבור פשוט/  איגור ומסע העגורים / גיבורים קטנים /
 האדמה. 

בילבי.   המתאים לכל הגילאים:האחר בחברה,  המלצה להקרנת הסרט בנושא  

 אחריות אישית ומחויבות חברתית 

' ו-קהל יעד: כיתות א'   

תוך התבוננות בקטעי סרטים אשר מדגישים ערכים  תוכן: דילמות רלוונטיות לנושא ייבחנו  
הגשמה אישית  חברתיים כגון שוויון, אומץ, תרומה לחברה ולקהילה, שמירה על הסביבה,   

( ו' -ישראל ד'הורטון שומע מישהו / גיבורים קטנים )  

 

  



 ביחד ולחוד -  חבורת הילדים בקולנוע 

' ו-קהל יעד: כיתות ד'   

חבורת הילדים, מטרותיהן של חבורות שונות ודיון על הסיבות  תוכן: מאפייניה של 
. לחשיבות היחיד בקבוצה  

איגור ומסע העגוריםחסמבה/ אמיל והבלשים /   

  

 הגשמה אישית, הגשמת חלומות וחברות אמת 

' ו- קהל יעד: כיתות ה'  

  תוכן: עידוד הישגיות במסגרת בית הספר תוך חיזוק הקשרים החברתיים בין התלמידים
 ועזרה הדדית.

אוסטרלי בן    ילד - המביא את סיפורו של דילן מרגש סרט   -הסרט "מטוסי נייר" הקרנת 
ספרית להטסת מטוסי נייר, הוא צולל  -ביתלאחר שהוא זוכה במפתיע בתחרות . 11

. יבאושר אל התחביב החדש ומעפיל לאליפות המדינה בסידנ  

מלכה שחורה/ לחלום באותיות  /מטוסי נייר  

 

  

 עולמו הרגשי של הילד

ד' )הקרנת סרט בדיבוב לעברית( -קהל יעד: כיתות א'   

ו' )הקרנת סרט עם תרגום לעברית( -כיתות ה'                    

תוכן: גדילה והתבגרות כרוכות בתהליך הפיתוח של מגוון רגשות: שמחה, עצב, כעס,  
תן בנפש אחת?  פחד, חמלה ועוד. כיצד נותנים ביטוי לכל אלו ומכילים או  

 הקול בראש

   

  

 

 


