
 דפים, כלי כתיבה ציוד נדרש:

אלא על העובדה   -הדגש בנקודת המבט הזו הוא לא על קורות חייה של גרטה הסבר למדריך/ה:

 . הצליחה להשפיע כל כך על פתרון משבר האקליםנלחמה על מה שחשוב לה והיא  16שבגיל 

 ועודדו אותם לקחת ממנה דוגמה.  מקדו את החניכים לגבי הנחישות והתעוזה שלה 

 דקות( 51פירוק ודיון ) – 1מתודה 

יכול להתקשר לכל נושא אפשרי )בבית   –כל חניך רושם על פתק משהו שמפריע לו/הפריע לו בעבר  

 .  ספר, חברים, סביבה, בשבט וכו'...(

 פתק? מה הדבר שמפריע לכם? על המה רשמתם  -

 האם עשיתם משהו או פעלתם כדי לשנות את המצב ולפתור את מה שהפריע לכם?  -

 עשיתם משהו? למה לא    -מה עשיתם? אם לא -אם כן

 מה הדבר הכי גדול שעשיתם עבור נושא שהפריע לכם?  -

 האם אתם מכירים אדם שלקח ברצינות משהו שהפריע לו ופעל כדי לשנות אותו?  -

 האם שמעתם פעם את השם גרטה טונברג? אתם יודעים מי זאת?  -

 דקות( 5) צפייה בסרטון – 2מתודה 

הסרטון מסביר על מי היא   ונברג".טהנערה שלא נכנעת: השנה של גרטה בסרטון "  החניכים ייצפו

 גרטה טונברג ומה היא עשתה למען פתרון משבר האקלים ההתחממות הגלובלית. 

 כדאי לצפות קודם בסרטון ולבדוק אם הוא מתאים לרמה של החניכים. הערה למדריך/ה:

 . מתודהחלופה ל  שם אתם  מוזמנים להשתמש בנספחים ולמצוא -אם לא

https://www.youtube.com/watch?v=kErIf2QaBIo&feature=youtu.be 

 

 דקות(  10דיון על הסרטון )  – 3מתודה 

 מה אתם חושבים על פעילותה? -

 ? משבר האקלים עלמה אתם יודעים   -

 שמקבלי ההחלטות צריכים להקשיב לילדה כל כך צעירה? אתם חושבים  -

  מה אפשר ללמוד ממנה ולקחת לחיי היום יום? -

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kErIf2QaBIo&feature=youtu.be


 נספחים:

 פתקים שאפשר להדפיס ושהחניכים יימלאו:  – 1מתודה 

 

 מפריע לי ש_______________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

 _______________________ ש לי מפריע

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

 _______________________ ש לי ריעמפ

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

 _______________________ ש לי מפריע

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

 _______________________ ש לי מפריע

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

 _______________________ ש לי מפריע

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 



 הבא: במידה והסרטון לא מתאים לחניכים, אתם מוזמנים להשתמש בקטע – 2מתודה 

ִרי גֵרָטה  בשוודיה.  2003 בינואר 3-ב נולדה  טּוְנבַּ

 .  האקלים ושינויי  העולמית ההתחממות עצירת למען הפועלת אקטיביסטית היא

  השוודי. הפרלמנט לבניין בסמוך הפגנה   יזמה  כאשר עולמית חשיפה קיבלה 2018 באוגוסט 

 . ם"האו   של האקלים בוועידת  גרטה נאמה  2019 בספטמבר

  בכל מנהיגים בפומבי מבקרת כשהיא,  והענייני הישיר   ודיבורה הצעיר  גילה בזכות ידועה גרטה

  המיידית  עלייתה. האקלים  משבר בעקבות משמעותיים צעדים בלקיחת כישלונם על  העולם רחבי

 . חברתית למנהיגה אותה הפכה העולם לבמת

 :  ובניהם רבות והוקרות  פרסים לגרטה הוענקו, הסביבה למען פעולותיה בעקבות

  לשנת טיים מגזין של השנה  אשת; סקוטלנד  של המלכותית  הגאוגרפית החברה של הכבוד פרס

 . ועוד,  2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 תמונות של גרטה: -מוזמנים להשתמש, להדפיס או לשלוח לחניכים בזמן הפעילות

 


