
 

 

 למידה חווייתית בעקבות צפייה בסרטי קולנוע 
 

 כתבה: ענבל בן ארי.

 ערכו: מרב יגר, בתאל פרלמן, אורי מורלי.

 : 'ו – 'גמערך שיעור לכיתות 
 שמירה על הסביבה

  בעקבות הצפייה בסרט "הלורקס"

 

 

 

 שלנו הסביבהחת אחריות על ילק נושא:

 שמירה על הסביבהלסייע לתלמידי המועצה הירוקה בהצגת נושא  ● מטרה:

 המחזת דברי הלורקס ● תרגילים:
 ארגון תהלוכת מחאה במסדרונות בית הספר בהפסקות  ●

 דקות 86 :הסרט ● זמן כולל:
 דקות. 45 :שיעור ●

 המערך וללוות אותם.על המורה לתווך לתלמידי המועצה הירוקה את  ● הערות:
 תלמידים בקבוצה( 5-8התלמידים ישבו בקבוצות עבודה ) ●
 להכין לכל קבוצה לוח וטוש מחיק ●
בסוף המערך יש דמויות של הלורקס שניתן להדפיס ולהשתמש לצורך  ●

 ביצוע התרגילים.
 

 

 

 דקות 5 : חזרה על הסיפור בסרט1שקף 

ששמו טד מחפש אחר עץ אמיתי שבאמצעותו  12ילד בן  -סיפור המסגרת של הסרט  ●
 הוא מתכוון לכבוש את לבה של אודרי, נערת חלומותיו. 

כדי למצוא את העץ הוא צריך למצוא את מר אז, שמספר לו כיצד נעלמו כל העצים ומה 
 אפשר לעשות כדי להחזירם. 

  -גרת של הסרט. זהו סיפור על מר אז הסיפור של ד"ר סוס שזור בתוך סיפור המס ●
מעצורים שהורס בצורה שיטתית את הסביבה המקומית, -וחסר תעשין חמדן תאב בצע 

 .ל מאוחר מדיועד שהוא גורם לסגירתה של החברה שלו עצמו ומצטער רק כשהכ

 

לבקש מאחד התלמידים לספר  ● שיתוף התלמידים:
 את סיפור העלילה של הסרט

לרשום על לבקש מכל קבוצה  ●
לוח מחיק מילה המתארת את 

 מר אז.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 ?ד"ר סוסמיהו : 2שקף 

 

 
 דקות 3

 .ד"ר סוס הוא סופר ומאייר אמריקאי הידוע במיוחד בשל ספרי הילדים שכתב בחרוזים ואייר
 שמו האמיתי הוא תיאודור סוס גייזל וד"ר סוס הוא שם העט אשר אימץ לעצמו.

ערכים חברתיים בחברה  והביקורת שלו עליצירות של ד"ר סוס הביעו את עמדותיו הפוליטיות ה
 רבים )מי לא מכיר את חתול תעלול?(האמריקנית בה הוא חי. הוא כתב ספרים 

 ים(.שנ 50 -לפני כ)  1971את הספר "הלורקס" בשנת  גם הם יבינו
 לכריתת עצים בקליפורניה  צד חברותנעשה ניסיון מ 1989ב הספר מאוד הצליח )עד כדי כך ש

ספר מקומיים, בטענה שאין הוא הוגן כלפי תעשיית כריתת -למנוע את הפצת הספר בספריות בבתי
 .(העצים

 על ד"ר סוס.לתלמידים לספר  • שיתוף התלמידים:

איזה מסר לחברה יש  - לקיים דיון •
 לדעתם בסיפור הלורקס?

 שהתלמידים העלו:בנוסף למסרים 
 

 כולנו קשורים אחד בשני  -:  מסר ראשון 3שקף 
 
 דקה 1 

 , זה משפיע על כולם.שלנואחד משנה חלק מהסביבה  אדם אם  -ערבות הדדית

 פוגע בסביבה שלנו,, זה משפיע על כולם. אדםאם                         

 

 

 משאבים צריכים להיות משותפים   - : מסר שני4שקף 

 ולא רכושם של יחידים.                               

 

 דקות 2

בטבע יש איזון . החיות ובעלי החיים חיים  -איך אפשר לראות זאת בסרט? דרך החיות

עם הדגים או על הכתובת במצגת יש ללחוץ על הקישור בתמונה  מתוך הסרט:  בהרמוניה.

 https://www.youtube.com/watch?v=cD8kO8ABVQY&t=8s הבאה: 
 

 

 דקות 5 :  זיהום אויר6 - 5שקף 

בעיירה "ְסִריְכִויל "קונים אויר  בבקבוקים )כמו שמביאים בקבוקי מי עדן לבתים.( הסיבה  ●

 לכך היא שבעיר הזו לא צומחים עצים כלל. 

לפעמים הפירות ומנקים את האויר  ,נותנים צל, מורידים טמפרטורה עציםלמה צריך עצים?  ●

 .או העלים שלהם משמשים למאכל או לתרופות

העיר מזהמת ואינה מצליחה  ,כל הצמחים מלאכותיים ולכן לא נוצר חמצןבעיירה בסרט  ●

 .נקי לקנות אוירהתושבים צריכים להתנקות. 
 

 5 ףשק                      שיתוף התלמידים:

 

 

 

 

 

 6 ףשק                                                  

כל קבוצה צריכה לרשום בלוח המחיק  ●

 ולענות על השאלות הבאות:

 למה קונים אויר בעיירה סריכויל? ●

כמה עצים  בערך יש לנו בבית הספר  ●

 ( ? 10-מ)יותר או פחות 

 למה העצים בבית הספר חשובים? ●

עצים  האם גם במציאות שלנו יש •

מלאכותיים? )התמונה לקוחה 

 מפתח תקווה(.

 

https://www.youtube.com/watch?v=cD8kO8ABVQY&t=8s


 

 

 דקות 2 את מי הוא מייצג?  מיהו הלורקס? :7שקף 

ברגע בו מר אז כורת את העץ הראשון, צץ ועולה ממנו הלורקס, מין שד יער, "קצת חום, אזובי 

ה לאף עץ". הלורקס מזהיר את מר אז   שכזה, מפוזר" שתפקידו לדבר "בשם העצים. כי אין פֶּ

 שוב ושוב, ומתריע בפניו שלא לכרות עצים.

  

מה קורה כשמר אז מתעלם   :8שקף  
מהלורקס? מתי הוא מבין שהוא עשה 

 טעות?

 דיון דקות 3-דקות צפייה ו 10

 :בקישור )נמצא במצגת בתמונהנצפה יחד 

 https://www.youtube.com/watch?v=m3C1FSg6lx4&t=121s 

 דקות המספר את הספר. 10זהו קליפ של 

  :כרון החושים של הצלחתו, מתעלם מאזהרותיו של הלורקסימר אז, בשלשאלה בשקף: תשובה 

 שניזונו מפירות הצופולה נאלצים לעזוב מרוב רעב,   הבלברות*

 "לברבורשירים אין אויר! עם עשן בגרון אי אפשר לשיר!", *

"הדגים המדלגים זמזומים על הסנפירים שלהם הם צולעים/ לחפש להם ים או שלולית או *

 …".אגם

  רק כשאחרון העצים נכרת, כשאחרון עובדיו עזב, וכשהלורקס נוטש את המערכה,

 רק אז מבין מר אז מה עשה ומסתגר ב"מחבוא שלו, קר ועגום".

על לצפות בסרטון ולרשום  ● שיתוף התלמידים:

הלוח המחיק מי היצורים 

כשמר אז מתעלם  שנפגעים

 מדברי הלורקס?

מה קורה למר אז כשהוא  ●

 כורת את העץ האחרון?

  

 דקות 2 ?מה ניתן לעשות  :9שקף 

 אף פעם לא מאוחר מדי. עדיין ניתן להציל את העיר לטמון את זרע העץ האחרון 

 להצמיח ולטפח בעיר עצים מחדש כך יהיה פחות זיהום, יותר יפה ושמח ויהיה יותר אוויר 

  

 , נשנה לטובהכיצד ניקח אחריות כמו הלורקס -פעילות מסכמת  :10שקף 
 ונעביר את זה הלאה?

 דקות 10

ניתן  נעלם. התלמידים יקבלו את תפקיד הלורקס וידברו בשמם של אלה שאין להם פה. הלורקס

 חלק דפים ולעצב לוח קיר עם מסרים.

ניתן להדפיס מסכה ולתת לתלמידים להמחיז את הדברים או לערוך הפגנת / מצעד מחאה  בין 

 . הכיתות בהפסקה

 שיתוף התלמידים:

 לבחור אחת מהאפשרויות

בעזרת המסכה נסו בשם הלורקס לדבר  ●

 בשם הצמחים שלכם בשכונה / בית הספר

 )אפשר בחרוזים בראפ(

ציירו / הדביקו בועית דיבור על יד דמותו של  ●

הלורקס וכתבו בתוכה מה הוא היה רוצה 

 ,להגיד לתלמידי בית הספר בשם העצים

 , הטבע והיצורים החיים.הצמחים

 

https://www.youtube.com/watch?v=m3C1FSg6lx4&t=121s


 

 

 

 


