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חיבור לתוכנית הלימודים 

 כיתה ו', היסטוריה – נושא א' - יוון הקלאסית

רקע 

כיפת בבוצות בקחד ילהם  םעינחלקם  כי אותרלפשר אבהיטם ינבונתמםאם. ביכוכסוף ניאאות רלתן ינלה יהלשמי ב

אותהבשרווחו  יהתולוגהמיי סיפורפי  לעשמות  להם תנוונם ביכוכבוצות קאותן  תאאו רם דומיהקם יהיוונם. שמייה

תקופה. 

 בותמהתרחלק  שהיו לותילעקה, טיורומנמה יא ,בותקרל שם מימדהים יסיפורהיום,  דועז אמם, שמייבחו צהונכך  

ם. בית הכוכרזעיווט באות ובנצדה, בהתממים, בליאוריתלוות אותנו בד היום הן מ, ועתיהיוונ

ד היום. ם אותנו עלווייה המתולוגם מהמייסיפורמויות והדמה מהר ככיערך זה נמב

מטרות השיעור

ל שמן.או עקרם נביבוצות כוכקת שייה היוונתולוגמימויות בולטות בדרו ם יכיידמילהת	 

.סוסת ושור; פגברנם, אביב; כלעקרד והחבות: הציים מורביבוצות כוכל 3 קת המבנה שארו תאם יידמילהת	 

יה. תולוגם מהמיבילות כוכעות פעיצמאם בביבוצות כוכל קתן שת צוראחישו מם יידמילהת	 

עזרים זמן השיעור קהל יעד 

בוצות ם: קידמילכל זוג תר לזפי ע2 ד דקות 45'תות ו'-זכי

 םביסי כוכם ופנביכוכ

ר יי.ה, 5 כוסות נדמילכל תמו לפי מ15 ד

.ה, דמילתץ ל.ה, שיפוד עדמילכל תל

ם עיבלוח, צם לבק, טושים, דייספרמ

ם ידמילת התרחיבל
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מהלך השיעור  

עזרים מהלך השיעור זמן 
תייה היוונתולוגרות עם המיהיכ מהדהק  דק’ 10

ם"ביבוצות כוכבודה "קף ע, דצגתמ םביבוצות הכוכמויות וקרות עם דהכ  דק’ 15

 ,ריי, כוס נפסר מודזף ערש: דדציוד נ

תן יס )נץ ופנבק, שיפוד עם, דייספרמ

ר( לולסש בשתמלה

לותפעי  דק’ 15

צגתמ סיכום  דק’ 5

 2שקופית 
ת? ייה היוונתולוגמהי המי

אורך לפה  לעברו בוהועקה יעתהעת בם יהיווני דיל ערו נוצשעם(  י)סיפורם תוסימיל שאוסף  אהית יהיווניה תולוגהמי

ב.תל הכלו עד שהועבות עם רינש

 3שקופית  
ת ייה היוונתולוגי המיסיפור

לה האם תוסיהמיקום. בישונה  תחוםל,חתואחד אכל  ם,יאחרהאם, בירםילאבםיהיווננו מיהאלה, אםיסיפורפי  לע

ם ילהאמויות דתקופתם. בםדהאי בנלםימובנהיו  אלשר אםייהיסטורם רועייואע בטתופעות  רביסלהי דכרו נוצ

ל שמ)לביעו שהשות גרובהאופי  תכונותבוהן  גוףהתכונות ובי צונהחיאה רמבהן  ם,דאי בנלאוד מדומות  םיסיפורב

ח. צחיי נכו בם וזדי האם מבנם היו חזקיילאה(. האבה, קנ, תשוקה, אהעסכ

ם?ישונם התוסים מהמיירם הם מכייללו אים: אידמילת התל אאשנ

 4שקופית  
מפוס יהאול

ביותר בוהגהההר  זהוששכן  ,מפוסיהאולגת פסל עם ירתגורמץ רהאדור כבם שולטיהם ילהא 12כי  נומיהאם יהיוונ

תיהיווניה תולוגמיביש  טר(.מ 830גובהו ש ,יאדובבשיפה ח'ל 'גבורם, עולבבוה גהל דמהמג 3פי  ערך)בטר מ 2,917ביוון:  

 – טרקונרוסיה מבא– םילהאמזון מםיזונינםניואמפוס יאולבםיגרם ניאהם  םאולם, יטילשה 12ה-ד בלמםילאעוד  

ח. צק חיי ניענהמ
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 5שקופית  
תם? מי א

ם. שייאם הרילת האר אכיבואו נ

תמונה? בה ש/לם האדעתכם: מי לידמילת התל אאשדה ונל תפקייה ועלספר ע, נמות-דמותבור דענ

שו בקלה אשכל יחראה./להאלשספר המתאףדלעבותכאור יתלםובהתאמו, מפידאוהוצים: ידמילהתתאחהננ

 .ספרף עם מם דילהר

שם[ פשת הק להנים? ]קלדעתכרק; מי לבם והשמייל הם, אילש האאאוס: רז .1

שם[ פשת הק להנים? ]קלדעתכאוס; מי לל זשתו שדה, אימהות והליין, האישואת הנלם, אילשת האאהרה: ר .2

שם[ פשת הק להנים? ]קלדעתכבואה; מי לת התלטר: אמד .3

שם[ פשת הק להנים? ]קלדעתכדק; מי למנות והצמה, האת החוכלתנה: אא .4

שם[ פשת הק להנים? ]קלדעתכבה והיופי; מי לת האהליטה )ונוס(: אפרודא .5

שם[ פשת הק להנים? ]קלדעתכחמה; מי ללל המרס: אא .

שם[ פשת הק להנים? ]קלדעתכל היין; מי לע, אבטיון בע והפרבטל היסוס: איונד .7

שם[ פשת הק להנים? ]קלדעתכרה; מי לשיקה והיפואה, המוז, הר, האורששמל הפולו: אא .8

שם[ פשת הק להנים? ]קלדעתכח; מי לרד והית הצילרטמיס: אא .9

שם[ פשת הק להנים? ]קלדעתכש; מי לפחות והאל הנהפייסטוס: א.10

שם[ פשת הק להנים? ]קלדעתכם; מי לילח האילס: שמהר .11

ק ים? ]קלדעתכם(; מי לצולות הימא גר בל, אמפוסיאולא שוכן במה )לדדות האם ורעיסוסים, הל הידון: אפוסי.12

שם[ פשת הלהנ

שם[פשת הק להנים? ]קלדעתכאול(; מי לשא גר בל, אמפוסיאולא שוכן באול והמוות )לשל הדס: אהא.13

 6שקופית  
יה תולוגי המיסיפור

ם. ירם מוזיצורי ינל כל מיל ועי-אאל חצסופר גם עיה מגתולמיב

 .מד לקח ומוסרלם, וכן ליא מובנע הלבטת כוחות הר אביסדו להם נועיסיפורה

ח. צנחיי  ילעב ,לשי-ענאל שתכונות  להם ייוחסו ותחום. דתפקיל אכל לם, ילאל שב רספר מהיה  תיהיוונבות תרב

ם, עושישהם  םיימוסרא לם עשימל עסופר  ףאם יתולעינושיות אתכונות  להם היו להם,של עהויכולות  תכונות דצל

ם. ילעשי האת מבקר אסור להם גם לם א, אולסור לעשותם אדי האבנלם שעשימ
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 7שקופית  
ם ביבוצות כוכק

צורות אות רלם דהאי בנטו נד תמיומז אמיה. ההיסטורשחר מם דאלרות מוכם ביכוכבוצות קכי  םידמילתלר ביסנ

ם ביציננו הייולו  ,אודמםידולגהם  בוצהקכל בםביהכוכבין  לחלבםייתמיהאם חקירהמ .בוצותבקם רדולסם ביכוכב

לערוב לעבקנהצורות  יהויזחלוטין. לשונות  יותבנתםירואנו היילנו, שששמהתכערממחק הר ,לחלבתחראקודה בנ

ם יצורימויות דלששמות  בלוקים ביהכוכבוצות מקחלק  שהו.מלמיונן דפיל– םדהאי בנלהן  חסושייעות שממזויאפי 

שפה  צורילל בישבוגם  םילוהאיה תולוגהמיי סיפורת אר ידולהאח צילהנל בישבגם  קה,יעתהביוון  םשמקורם ייתולוגמי

 .ליווט וחקר החלסטרונומיה, נאא בצי שיהיה קל ונוח להתמד, כשותפתמ

דף  עותצמאב- םביהכוכבוצות מקצור ילפשר אצורות  לויאאות רלסה ננבואו  יותתולוגהמימויות דהת אר כינשי פנל
ם". ביבוצות כוכבודה "קעה

ם. מיונפי דת שמות לאצקודות והמבור הנחיבודה לעף הת דם אידמילתחלק לנ

 ,קודותהנת ארו חב ... חנונאסה ננת אזבואו  םביהכוכבוצות לקשמות  תנונם יהיווניך אמיין דלל בישבאותם: חה ננ

ם לה. יאתם קוריך היים ואיתם רואזו צורה איבו אחש

.אבקף השיכו לשדק' והמ 5זו מה השימישו לדהק

 8שקופית  
ב עקרד וההציי

תם לה? איך קרתם; ארבם שחיבית כוכבוצל אותם: זוהי קאשם ונבית הכוכבוצת קם אידמילתג לצינ

קודות[ בור הנת חיאה ארפשה המק להני]קל

 .דיון, או: הצייבוצה זו אוראו לקם קריספר שהיווננ

פות צלתן ינלא)בישרם. יחראםביכוכתור יאלאוד מתמושיושים, שמייבבולטת  םביכוכת בוצקאהיד הציי / יוןאור

רום.( כיוון דר במבצדח, וברכיוון מזר במבר ונובטובם אוקחודשים בבית הכוכבוצבק

ת אזעה שמהרה  .החיותכל  תאצוד לם ייואבל תבביותר  דולגהד הציישהוא  זירהכיון אור ,תיהיווניה תולוגהמיפי  לע

ח אותו. צים וכך הנשמייע אותו בביו, קלחם עי, שראוסב, וזעקרת הצעקית מיון מתו. אורב להמיחה עקרלוש

לה, יהלשמי בשו. ייפגא לםלעולשהם  יאתנבםסכיהאוס וזם, שמייבבעקרהתאגם  בועלקשה קביהרה  תגובה,ב

ם. שיפגם נניכן אב אעקריון והר אורעה, כלומקר שבייה כנשחת - החת זורבוצה האשהקכ
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 9שקופית  
ת ושור ברנם, אביכל

תם לה? איך קרתם; ארבם שחיבית כוכבוצל אותם: זוהי קאשם ונבית הכוכבוצת קם אידמילתג לצינ

 .ת ושורברנטן, אב הק, הכלדולגב הלו הכלבוצות הלאו לקם קריספר שהיווננ

ם? עציעו לשם בגיך הם הטן. אב הקדול והכלגב הבוצות הכלם בקילו מיוצגם. אביי כלנשד בציר בזעד ניון הצייאור

יון אורשנה טקתברנאבםביהכלד צלחין בלהיוכלו  עיןהיחדביו. כליו לאפו טרהצם, שמייביון אורת אעבקאוס זשר אכ

 .תפוססה למנ

יון.ל אורם שידולגם הביחד האוישור היה את שהספרדה מ. האגם שורבית הכוכבוצד קיון מופיעה תמימול אור

 10שקופית  
פגסוס 

תם לה? איך קרתם; ארבם שחיבית כוכבוצל אותם: זוהי קאשם ונבית הכוכבוצת קם אידמילתג לצינ

 .ידף האגסוס המכונל שם ה, עסוסת זו פגיפונם צבית כוכבוצאו לקם קריספר שהיווננ

תצהמפלת אתר היבין  גשהרבור יגרופון, ֵל ֵ ב ל שסוסו  היה מדוזה, גונהגורהלושדון פוסים היל אלשםבנ ,סוספג

ם. ילהאשכן מ,מפוסיאולליע גלהש קבים, ביהריו גהישחר אלרופון, בל .חשהנב וזנז עהגוף  יה,רהאש ארתלעברה, מכי

אותו  נהמיאוס זם. ילהאת צחימבשם  וחי ,ההרגת פסלדו בליע גהבו, גלעמאותו  יךלשה,סורארבדשהדע שי ,סוספג

ם.שמייע אותו בבמן קארותו הנל שיאות הוקרה עם, ולרקיבא הלנוש

 11שקופית  
ם שמייכיפת ה

ם. מיהקודם קפישבנו יאשרפי כ ,קותיעתבויות תרל עסיפור  ספרותומם ביכוכל יבלמופיעות  םביהכוכבוצות ק

קבוצת כל המרכיבים הכוכבים את לזהות יודעים אנחנו הטכנולוגיה, בעזרת והיום, משלה, היסטוריה יש קבוצה לכל

יוון בתקופת נתגלו עוד שרובן כוכבים, קבוצות בשמיים88 )IAU(, יש הבינלאומי האסטרונומיה איגוד לפי כוכבים.

התבנית,  באותה נשארים הכוכבים אך השנה, לאורך משתנה השמיים בכיפת הכוכבים קבוצות של מקומן העתיקה.

ולכן קל לזהותם. 
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 12שקופית  
ם ביסי כוכלות פנפעי

ר ייייה מנר וכוסות שתזף עעות דצמאם בביבוצות כוכת קרציי

יך אותם: רדר והכוסות ונזעף הת דם אידמילתחלק לנ

כוסות  תיתחתלםיגולעיהתאקו בידההמקווקוו.  מוןסיהפי לגול עיבאותן  רוזוגם כצונרכםביהכוכבוצות קתאעו בצ

 .סומנותקודות המם בניבו חורקץ נת שיפוד ערזער וביינ

פשר אשמס פנם כלי והר .רהקיל אוכוונו  הפתוח, חלקהבהכוס  תאיו לאדו מיהצם, כלשפון לטהס פנת אקו ילדה

ם.ביבוצות הכוכת קר אלהכי

 13שקופית  
סיכום 

דמויות של על-טבעיים ובכוחות באלים היוונים אמונת ועל העתיקה ביוון המיתולוגיה על קצת למדנו השיעור במהלך

לקבוצות  שמות במתן הונצחו הסיפורים השונות. הטבע תופעות את להבין לנסות היתר בי נועדה זו אמונה וי צורים.

כוכבים בכיפת השמיים, והשמות הללו משמשים אותנו עד היום באסטרונומיה, ניווט וחקר החלל.




