
  

                אולימפיאדת יסוד אחוזה ע"ש תומר אלמוג
                                                                                     תלמידים, הורים ומורים יקרים, 

   , מתוכננת תחרות הספורט הגדולה בעולם: 2012ליולי  27-ב  זוהי שנה אולימפית.השנה 

                                                                       : אולימפיאדת לונדון באנגליה.30-האולימפיאדה ה

  , נצא יחדיו למסע אולימפי משלנו, שיערך כחודשיים.לכבוד אירוע זה

  מה במסע?

המשחקים  בנושאים:דף שאלות ו' -לכל כיתות ג'יחולק תחילת חודש פברואר ב

האולימפיים ביוון העתיקה, האולימפיאדות בעת החדשה, אולימפיאדת אתונה, טבח הספורטאים 

באולימפיאדת מינכן, רשימת האולימפיאדות שנערכו מאז חידושן, המדליסטים הישראלים ועוד. 

תבחר נושא נבחר אחד, אותו תציג בשיעור חנ"ג קטנות: כל קב' (העבודה בכל כיתה תעשה בקב' 

  כעבור שבועיים).

  תערוכה בנושא המסע האולימפי.תתקיים  פברוארחודש  סוףב

                                (ציורים, עבודות יד באומנות). הסמל האולימפי ה שלתצוג - ת א'שכב

                                                       ,כתבות).(תמונות  המדליסטים הישראלים - שכבת ב'

                   כתבות).,סמל אולימפיאדת לונדון, (תמונות 2012אולימפיאדת לונדון  -  'שכבת ג

(הספורטאים הגדולים בתחום:  2008המנצחים הגדולים של אולימפיאדת בייג'ינג  - 'שכבת ד

                                    תמונות, כתבות). ,כדורגל, ה. מכשירים ועודהשחייה, האתלטיקה,   

                                    (הצגת שמות, תמונות, מצגת). טבח הספורטאים במינכן -  שכבת ה'

(תמונות, ציורים,  המשחקים האולימפיים ביוון העתיקה, ואולימפיאדת אתונה   - שכבת ו'

  יד באומנות).עבודות   

     האולימפיים.ם תחילת המשחקי (בסימן יוון העתיקה) האולימפיאד מרץ בחודש

  ).18-23/3 יתקיים בתאריכים (שבוע החנ"ג

(שכבות ה'+ו') הלבושות בצבעי  תהלוכת הכיתותשל המשחקים האולימפיים:  טקס פתיחה

המשואה, ברכות לספורטאים, קטעים אומנותיים, ריצה עם הלפיד והדלקת הסמל האולימפי, 

  שבועת המשתתפים והכרזה על פתיחת המשחקים האולימפיים.

                                                           ו'. -שכבות ד' - תחרויות אולימפיות אישיות וקבוצתיות

מ'  40 ריצת ר,קטגוריות בסימן יוון העתיקה: קפיצה לגובה, קפיצה למרחק, הדפת כדו 5 - אישי



).                                          בנים 2בנות+ 2: נציגים מכל כיתה 4(  מ' בנות 300מ' בנים/  600וריצת 

  כדורשת בנות.טורניר רגל בנים, -קטטורניר  - בוצתי/כיתתי

  שכבות: א', ב', ג'.ל ימי ספורט בסימן יוון העתיקה

  ו'.-ד' שכבותל - חידון אולימפי

  הפודיום לספורטאים מצטיינים ולכיתות הזוכות.על  וגביעים חלוקת מדליות - טקס סיום

                                                                                                                

  צוות חינוך גופני. - לכולנומסע אולימפי נעים 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



                                                         דף עבודה בנושא - יוצאים למסע  האולימפי
  נושא א': המשחקים האולימפיים ביוון העתיקה.

 מתי והיכן נערכו המשחקים האולימפיים ביוון העתיקה? (ציין שנה+שם העיר). .1
 העתיקה?מהם ענפי הספורט שנכללו במשחקים האולימפיים ביוון  .2
 שים הורשו להשתתף במשחקים האולימפיים ומדוע?נהאם  .3
 כמה שנים התקיימו המשחקים האולימפיים בעת העתיקה? .4

  
  נושא ב':  האולימפיאדות בעת החדשה.

האם נשים הורשו ? באיזו שנה והיכן נערכו המשחקים המחודשים הראשונים בעת החדשה .1
 להשתתף?

 האולימפיאדה בארצם. מדוע?מדינות רבות שואפות לארח את  .2
 מתי ישראל השתתפה לראשונה במשחקים האולימפיים? (ציין שם אולימפיאדה ושנה). .3
 מה מייצג הסמל האולימפי? (צייר, הצג והסבר את סמל האולימפיאדה). .4

  
  ).1896( נושא ג': אולימפיאדת אתונה

 מדוע אולימפיאדת אתונה נחשבת לאירוע מיוחד מאוד? .1
על הקמת הוועד האולימפי הבינלאומי וקיום האולימפיאדה הראשונה? (מי  באיזו שנה הוחלט .2

 הוביל רעיון זה?).
 את הסיסמה: "לא הניצחון חשוב אלא ההשתתפות". וריהסב .3
 דינות שהשתתפו באולימפיאדת אתונה.את המ ציינו .4
 מהם מקצועות הספורט שנערכו במשחקים האולימפיים באתונה? .5

  
  רכו מאז חידושן.נושא ד': האולימפיאדות שנע

), ועד 1896האולימפיאדות שנערכו לאחר האולימפיאדה הראשונה באתונה( ציינו את רשימת .1
 אולימפיאדה, מיקום, שנה, מס' מדינות משתתפות).השם  : ). (ציינו1972( לאולימפיאדת מינכן

 ) ועד היום.1972( את רשימת האולימפיאדות שנערכו לאחר אולימפיאדת מינכן ציינו .2
 מדינה אירחה הכי הרבה פעמים את המשחקים האולימפיים? איזו .3
 ?2008איזו מדינה מחזיקה במספר המדליות הגדול ביותר באולימפיאדות נכון לשנת  .4
את שמות ה בזכיית מדליות אולימפיות. (ציינו את המאזן של מדינת ישראל עד כ ציינו .5

 ובאיזו מדליה זכו). המדליסטים, הענף בו הם מתמחים
יים לא נערכו אולימפיאדות במהלך כל השנים עד כה. מדוע? (ציין שנה, ושם מדינה שלוש פעמ .6

 מארחת).
 ענפים). 32מהם הענפים האולימפיים באולימפיאדת הקיץ? ( .7

  
  נושא ה': טבח הספורטאים באולימפיאדת מינכן.

באולימפיאדת מינכן? (תאר את האירוע: השתלטות  1972בספטמבר  4מה קרה בליל  .1
 הטרוריסטים וניסיון החילוץ).

 כמה ספורטאים במשלחת הישראלית נרצחו? (ציין את שמותיהם וענפי הספורט בהם התמחו). .2
מה החליטה הנבחרת הישראלית לעשות לאחר חרויות האולימפיות נמשכו כסדרן? האם הת .3

 הטבח?
  

  .2012, ואולימפיאדת לונדון 2008'ינג נושא ו': אולימפיאדת בייג
, נשברים שיאי עולם בענפי האתלטיקה השחייה ועוד ובנוסף בצבירת 2008דת בייג'ינג באולימפיא .1

 מדליות זהב למדינה. ציין את המנצחים הגדולים באולימפיאדה זו (ספורטאים,נבחרות ומדינות).
 כמה פעמים נערכו המשחקים האולימפיים בעיר זו?-2012 אולימפיאדת לונדון .2

  
 
 

  ). בנושא הנבחר צה עונה על השאלות(כל קבו קבוצות 6- *יש לחלק את הכיתה ל
     .15/2/12-כל קבוצה תציג בפני הכיתה בשיעור חנ"ג  את הנושא הנבחר, עד ה

                                                             
  

 גופני.-עבודה נעימה צוות חינוך
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