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  6.7.2022תשפ"ב                                                                                   ח' בתמוז  

 

סגנית  –: נבחרת הנוער של ישראל בכדורגל גֲאָווה

 אלופת אירופה  

 

בהופעה שלה . שלה יא ִש ה  הגיעה להישג  הנוער של ישראל בכדורגלִנְבֶחֶרת 

רק  ֶשִהְפִסיָדהלאחר  ּוָפהלִכְסָגִנית ָהא  הצליחה לסיים היא באליפות אירופה 

 – דֹוָלה, ָכבֹוד ָעצּום ְוהֹוָפָעה ִהיְסטֹוִריתגְ ה וֲאוָ ג לנבחרת אנגליה. ָמרגְ ה  במשחק 

 . כך ניתן לסכם את המסע המדהים של נבחרת הנוער של ישראל

גל היא נבחרת הכדורגל הלאומית של ישראל עד נבחרת הנוער של ישראל בכדור

 .19גיל 

 

 פעילויות לתלמידים

 ו, נדרשת הזדהות משרד החינוך(-כדורגל, בריינפופ )כיתות ד 
 .סרטון מידע עם צפיה מודרכת, חידון ושאלות ותשובות

 ו(-משחקי כדור. טקסט של מט״ח )כיתות ה -ל הכדור הוא עגו 
  .המצאת משחקי הכדורגל, הכדורסל והכדורעף קראו את טקסט המידע בו יש מידע על

 .איזה משחק אתם מעדיפים? נמקו -ונו ביניכם ד. 1
 .כתבו המלצה על המשחק שאתם אוהבים. 2

  .ערכו השוואה בין שלושת ענפי הספורט
  .ערכו טבלה עם תבחינים )כגון שנת המצאת המשחק, הממציא, הכללים ועוד(

 .לאחר השלמת הטבלה כתבו משפט או פסקת השוואה
ניתן להיעזר במודל כתיבת המלצה מיחידת ההוראה ״כותבים המלצות  :הרחבה למורה

 "בילוי נעים -לבילוי 

https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_114/subjects_4874/
https://lib.cet.ac.il/pages/printitem.asp?item=13661
https://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/ChomreyEzer/Biluy.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/ChomreyEzer/Biluy.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/ChomreyEzer/Biluy.pdf
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 ו(-חינוך בליגה אחרת, ״שער שוויון״ )כיתות ד 
 בעקבות קריאת הכתבה

  .ל העמותהבחרו את אחת התוכניות ש -
כתבו מכתב בקשה לרכז הספורט הבית ספרי או העירוני להכניס לישוב שלכם את  -

  .התוכנית
  .תארו את הבקשה ואת הצורך ונמקו -כתבו במבנה של מכתב טיעון  -

 !בהצלחה

 

 

https://www.the-equalizer.org/

