
חוגגים עצמאות
                        הפעילות חוגגים עצמאות היא פעילות לערב משותף להורים וילדים לקראת יום העצמאות. 
                           מטרת הפעילות היא לציין את יום העצמאות בצורה מהנה ויצירתית, להתמקד בכמה מאפיינים

                            המייחדים את המדינה ולחגוג יחד.

         הפעילות מתבססת על דף "מסכת" שמשמש מסגרת לפעילות ויחולק לכל זוג הורים וילדים.
   בדף שישה נושאים:

ישראלית.  תרבות  בארץ   נופים  ישראל   דגל  גלויות   קיבוץ  ישראלית   גאווה  המדינה   ערכי 

מומלץ להוסיף למסגרת זו תכנים כדי להעשיר את הפעילות. ניתן להיעזר בחומרים שליקטנו ושמובאים באתר זה – 
שירים, סרטונים, משחקים ועוד.

והסרטונים. מילות השירים  כדי שתוכלו להקרין את  לוח חכם  בו  לקיים את המפגש בחדר שיש  מומלץ מאוד 
 שימו לב:

המשחק שמובא בצד האחר של הדף אינו מיועד לפעילות עם ההורים אלא לפעילות עם התלמידים בכיתה. 

תכנון הפעילות

יש לבחור מראש אילו קטעים תקראו במפגש ובאיזה סדר ואילו פעילויות מתוך המסכת תעשו.   

חלק מהפעילויות יהיו מוצלחות יותר אם תשתפו את המשפחות בעוד מועד ותשלבו אותן בתכנית. למשל בחלק   
"אנו באנו ארצה" יש הזמנה לסיפורי עלייה, ולכן מומלץ לבקש מראש מכמה הורים להכין סיפור. בחלק "קום 
והתהלך בארץ" יש הזמנה לספר על נוף בארץ שאוהבים במיוחד או על טיול מיוחד, ולכן אפשר להעשיר את 
הנושא אם מבקשים מכל משפחה לשלוח מראש צילום של נוף אהוב או של טיול שעשו, להכין מצגת ולהציג 

אותה במפגש. אם מכינים מצגת כזאת, אפשר גם להשתמש בה לחידון ולשאול בפעילות איפה צולמה כל תמונה.

אפשר להכין תערוכה ולהציגה במפגש. בקשו מכל משפחה לבחור חפץ, תמונה, שיר או סיפור ציוני ולהביאם   
לכיתה כמה שבועות לפני ערב הפעילות. הסיפור יכול להיות גם סיפור אישי, מעלילות בני המשפחה. החפץ, 

הסיפור או התמונה אמורים לשקף זיקה לארץ ישראל – עלייה לארץ, ביטחון, התיישבות, פיתוח, פעילות 
חברתית וכו'. אפשר לערוך את המוצגים בכיתה ולסדרם בתערוכה. בימים לקראת המפגש יציג כל תלמיד את 

המוצג שלו ויסביר עליו בקצרה. אפשר לבחור כמה מהמוצגים ולשלבם בפעילות.

הכנות לפעילות 

יש להכין דפים וכלי ציור, והם יפוזרו על השולחנות לצורך הפעילות.   

יש לחלק את קטעי הקריאה מראש בין המשתתפים, הורים או תלמידים, ולוודא שהם יודעים לקרוא אותם היטב.  

אפשר ללמד בכיתה את השירים שתשירו במפגש כדי שהתלמידים יוכלו להשתתף בשירה בצורה מלאה יותר.   

בערב המפגש: יש לארגן את המרחב ולקשט את השולחנות במפות לבנות ובסרטים כחולים )או להפך(, ואפשר   
להניח עליהם סידור פרחים כחול-לבן, דגלי ישראל, כיבוד וכו'.

 פעילות מהנה!


