
 

    מדריךמדריך  למורהלמורה
 

 מורים יקרים,

 אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו לפעילות ייחודית בה ניסע על כנפי הזמן והרוח.

 במהלך הפעילות ילמדו תלמידיכם על אחד מגדולי הדורות , הרב אברהם יצחק הכהן קוק . הרב הנחיל לנו

 תורת חיים, אהבת העם והארץ. תורת ארץ ישראל  לדור הגאולה.

 

 הכנות לפעילות
 המורה ידפיס את תמונת הרב קוק מהקובץ המצורף.-

 המורה ידפיס את דפי העבודה. מצורפים שישה דפים, אחד לכל קבוצת תלמידים. עליכם להדפיס את-

 הדפים כמספר התלמידים בכיתה (דף עבודה אחד לכל תלמיד)

 המורה המורה יוריד את תיקיית המשחק שנשלחה במייל אל המחשב הכיתתי.-

 המשחק נמצא בתקייה מכווצת, לכן

 עליכם לחלץ את הקבצים באופן הבא:

  - יש לסמן את התיקייה שהורדתם

  ולהקיש על הכפתור הימני של העכבר.

 לאחר מכן לחצו על 'חילוץ הכל'.
 
 

 
 
  

 

 כעת, בחרו לאן תרצו להוריד את התיקייה,

  ולחצו על 'חיל
 

 

 מהלך הפעילות

 



 פתיחת השיעור: המורה יתלה על הלוח את תמונת הרב קוק מהקובץ המצורף או יקרין אותה.1.

 המורה ישאל את התלמידים האם הם מכירים את הדמות המופיעה בתמונה. התמונה מצורפת לחומרים

 שקיבלתם.

 

 המורה יפתח את המשחק במחשב הכיתתי. על המסך יופיעו קטעי מידע מתחלפים, וכן תמונה עם2.

 שביל המתאר את מסע חייו של הרב.

 לימוד קבוצתי: תלמידי הכיתה יתחלקו לשש קבוצות, כל קבוצה תקבל דף עבודה על חיי הרב עם3.

 משימת סיכום. כל קבוצה תעסוק בתחנה אחרת בחיי הרב קוק. התשובה למשימת הסיכום היא זו

 שבעזרתה הכיתה כולה תוכל להתקדם במשחק.

 שלב המשחק: - בסיום הלימוד הקבוצתי התלמידים יחזרו למקומותיהם. כל קבוצה בתורה תאמר מה4.

 הייתה התשובה שהיא קיבלה במשימת הסיכום ואיך היא קשורה לנושא עליו למדו בקבוצה. זו

 ההזדמנות שלכם להרחיב לשאול את התלמידים בקבוצה מה הם למדו באופן אישי מדרכו ומהלך חייו

 של הרב קוק.

  המורה יכניס את התוצאות למקום המתאים במשחק עד שתתקבל התמונה המופיעה-

 מתחת לתמונת השביל.

  לנוחיותכם, התשובות לשאלות הסיכום על פי הסדר:-

 קבוצה 1- שלמה.

 קבוצה 2- בתיה.

 קבוצה 3- יפו.

 קבוצה 4- ישראל.

 קבוצה 5- דגל ירושלים.

 קבוצה 6- מרכז הרב.

 בסיום המשחק יופיע סיפור הקשור לתמונה הסופית.

 לשיקולכם: ניתן לקרוא עם התלמידים את קטעי המידע המופיעים בחלק העליון של המסך בסיום

 השיעור או לפני התחלת המשחק.

 

 אנו מקווים שאתם ותלמידיכם תפיקו את המירב מהפעילות.

 נשמח לקבל רשמים ותמונות מהפעילות בבית הספר.

 

  לכל שאלה,

 צוות 'בית הרב'.

 מייל: beitharavkook@gmail.com            טלפון:02-6232560

 


