
 

 

 למידה חווייתית בעקבות צפייה בסרטי קולנוע 
  .ענבל בן אריכתבה: 

 בטי כהן ניקסון, בתאל פרלמן, מרב יגר.ערכו: 

 
 ו:  -מערך שיעור לכיתות ב 

 קיימות ושמירה על הטבע

  בעקבות הצפייה בסרט "הלורקס"

 
 .ולקחת אחריות להבין את משמעות הצריכה שלנו נושא:

 לסייע לתלמידי המועצה הירוקה בהצגת נושא קיימות ושמירה על הטבע ● מטרה:

 המחזה / סיפור / ציור של דברי הלורקס ● תרגילים:
 ארגון תהלוכת מחאה במסדרונות בית הספר בהפסקות  ●

זמן 
 כולל:

 דקות 86אורך הסרט  ●
 דקות. 45+ שיעור  ●

 על המורה לתווך לתלמידי המועצה הירוקה את המערך וללוות אותם. ● הערות:
בסוף המערך יש דמויות של הלורקס שניתן להדפיס ולהשתמש לצורך ביצוע  ●

 התרגילים.

 
 סעל סיפור הלורק רקע :1שקף 

 ועל הסופר ד"ר סוס
 דקות 5

 סופר ומאייר אמריקאי הידוע במיוחד בשל ספרי הילדים שכתב בחרוזים ובמקצב  -  ד"ר סוס ●
 לכריתת עצים בקליפורניה שבאמריקה  נעשה ניסיון מצד חברות 1989ב  ●

 הוגן כלפי תעשיית כריתת העצים. הוא לאספר מקומיים, בטענה ש-למנוע את הפצת הספר בספריות בבתי
ם והפיכתם איבוד חומרי גלם טבעיי  -תעשייה  ●

 .לסחורה בעלת ערך
בעלי מפעלים בתעשייה המנצלים  – תעשייה מנהלי ●

 את משאבי הטבע לצרכים הכלכליים שלהם.

 

לבקש מאחד  שיתוף התלמידים:
התלמידים להקריא את המסר 

שד"ר סוס רצה להעביר דרך 

 .ולהסביר למה התכוון ,הסיפור

 להקריא את שתי השורות הראשונות של השקף ●
 מה זה תעשייה?  ●
 התעשייה?עשירי ומי אלה  ●

 

 
הצגת הדמויות  :2שקף 

 הראשיות
 

 
 דקות 2



 

 

 העיר  בה גרים טד ואודרי סובלת מזיהום אוויר. 
 ויר לא זז,והא

 יש בה ריח רע,  
 אין כמעט בעלי חיים 

 רק עורבים מצליחים לשרוד

 שיתוף התלמידים:
בסרט, לבקש מהתלמידים להקריא כיצד מתוארת העיר 

 לנסות להסביר.ו

 להקריא את הכותרת ושתי השורות הראשונות

 
 סיפור העלילה  :3שקף 

 
 דקות 2 

 

אחרי הסרטון לבקש משני  שיתוף התלמידים:
תלמידים לתאר במילים שלהם את העיירה 

 ולהקריא את הסיפור בשקף 

  0:31ללחוץ על הקישור לצפות עד דקה 
 )עד שרואים את כדור הארץ(

 
 הסיפור של מר אז  :4שקף 

 
 דקות 2

לבקש אחד התלמידים להקריא את הסיפור   שיתוף התלמידים:

  בשקף

 

השריך אותו המציא מר אז עשוי מהפונפונים הנעימים  -להסביר 

 של עץ הצ'ופולה.

 

 דקות 5 הלורקס  :6 - 5שקף 
  -  להקריא ולהסביר

לא יכולים להתנגד לכריתה. אין להם קול הם  העצים ●

 לא יודעים לצעוק.

יכולים רק לברוח הם חסרי הגנה מפני   בעלי החיים ●

 מעשיהם של בני האדם.

 להקריא את השקף ולהסביר ● שיתוף התלמידים:

מה הלורקס אומר  :7שקף 
 במקום העצים והחיות?

 דקות 2



 

 

מזהיר את מר אז  שוב ושוב, ומתריע בפניו שלא  הלורקס •

  לכרות עצים.

  שיתוף התלמידים:

מדוע לדעת הלורקס צריך 

 להפסיק את כריתת העצים?

 להקריא את השקף ●

מה קרה   :9 - 8שקף   
קשיב לא המר אז כש

 ללורקס?

 דקות לדיון 5

 כי לא נשארו עצי צ'ופולההמפעל נסגר 

 להן מה לאכולכי לא היה ברחו  החיות

 ויר  וכי עצי הצ'ופולה הפסיקו לנקות את הא יר הזדהםוהאוו

מר אז לא הקשיב כשמה קרה שיתוף התלמידים:  

 ללורקס?

 לתת לתלמידים לספר מה קרה ●

 דקות לסיכום 5דקות פעילות +  10 למה חשוב שיהיה אכפת? :9 שקף
  –הלורקס נעלם. ומשאיר אחריו הוראות 

 יהיה אכפת משהו ישתנה לטובה אולי קצת.אם למישהו אחד 

יש מה לעשות. אפשר לפעול לזרוע עצים ולשמור עליהם מפני גרזן 

 ומסור.

לשאול למה אתם חושבים שיתוף התלמידים: 

אמר שאם למישהו יהיה אכפת כדי  שהלורקס

שמשהו ישתנה ? אפשר להביא דוגמאות לדברים 

 שהיה לנו אכפת מהם ודברים שלא היה לנו אכפת.

 

כדי שמשהו ישתנה חשוב שיהיה לנו אכפת אחרת לא  -הסבר 

 לשנות את המצב. כדינעשה שום דבר 

 

 

פעילות בקבוצות למען העצים   : 10שקף 
 והטבע

 דקות לסיכום 5פעילות + דקות  10

 נסו להיות לרגע יצורי לורקס.



 

 

  שיתוף התלמידים: ●

 :משימה אחת ●

 כמה עצים יש בבית הספר שלכם? .1

 מה היה קורה אם מישהו היה בא לילה אחד  .2

 וכורת את כל העצים? .3

 הציגו בפני הכיתה את מסקנות הדיון שלכם .4

וענו על השאלה )בדרך שתבחרו המחזה / ציור /        .5

 כתיבה( 

 משימה שתיים ●

כיצד נצליח לשמור ולטפח את העצים בסביבה  .1

 שלנו?

בחרו עץ אחד שיקר יותר לליבכם בתוך בית  .2

 הספר   

נסחו שלט לעץ שהלורקס היה כותב ומפנה   .3

 לתלמידי בית הספר

 הציגו את העץ שבחרתם ואת השלט. .4

התלמידים יתחלקו לקבוצות לזוגות או  ●

יבחרו משימה אחת מבין שתי ביחידים, 

 המשימות בשקף.

 לסיכום יש להציג את התוצרים בפני הכיתה ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


