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"עצמאית בשטח"  -עצמאות ומגילת העצמאות
מגילת העצמאות שלי:
על מנת ליצור היכרות עם המושג מגילת עצמאות ,ניצור יחד מגילת עצמאות משלנו .מגילת העצמאות שלנו תכריז
על הדברים אותם אנחנו יכ ולים כבר לעשות באופן עצמאי .נכלול במגילת העצמאות פעילויות ,כישרונות ויכולות
המעידות על עצמאות של הילד/ה .נוסיף למגילה כותרת ונקשט אותה .ניתן לחזק את הדמיון למגילת העצמאות של
מדינת ישראל על ידי שימוש בנייר בריסטול בצבע קלף.
ילד עצמאי :בהמשך להכנת מגילת העצ מאות שלי ,נקרא את השיר ילד עצמאי של תרצה אתר .נראה את ההבדלים
והדמיון בינינו ובין הילד שבשיר מה אנחנו כבר עושים לבד ובמה עוד מתקשים .בשנה הבאה נוכל להכין מגילה
חדשה ולראות כמה דברים נוספים אנחנו כבר עושים לבד.

י
ֶֶ לֶ ד עַ צְמָ אִ י
תרצה אתר
הַ ּכל אֲ נִי מַ ְצלִיחַ לַעֲ ׂשֹות ְּכבָר בְעַ צְמִ י:
לְהָ כִין לִי שְ תִ יָה (לְמָ שָ ל :מִ יץ מְ מּותָ ק עִ ם מַ י ִם),
לֶאֱ כֹול בְסַ ּכִין ּובְמַ זְלֵג (וְלִפְ נֵי זֶה ,לִיטֹול י ָדַ י ִים),
ִלנְעֹול נַעֲ ַלי ִם,
ִלגְרֹוב ג ְַרבַים,
ִללְבֹוש מִ ְכנָסַ י ִם,
ְלצַחְ צֵחַ שִ ינַי ִם. . .
נֹורא קָ שֶ ה לִי לַעֲ ׂשֹות:
ַרק שְ נֵי דְ ב ִָרים ָ
לְהָ סִ יר אֶ ת הַ חּו ְלצָה דֶ ֶרך הָ ר ֹאשּ ,כְמֹו י ֶלֶ ד מַ מָ ש גָדֹול,
וְלִקְ שֹור אֶ ת ׂשרֹוכֵי הַ נַעֲ ַלי ִם ,גַם אֲ נִי עֹוד ֹלא י ָכֹול.
אֲ בָל אֵ יפ ֹה י ֵש בָעֹולָם י ֶלֶ ד
שֶ יָכֹול לַעֲ ׂשֹות הַ ּכ ֹל?
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מה יש במגילת העצמאות? להלן קטע ממגילת העצמאות:
"מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה היהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא
מושתתת על יסודות החירות ,הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור
לכל אזרחיה בלי הבדל דת ,גזע ומין; תבטיח חופש דת ,מצפון ,לשון ,חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים
של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות".
במגילת העצמאות מכריזה מדינת ישראל על הערכים החשובים שלאורם אמורה להתקיים המדינה .ניתן לספר
לילדים שבמגילת העצמאות שלנו הוכרז כי מדינת ישראל תהיה מדינה בה יתייחסו באופן שווה ומכבד לכל אדם,
יהיה שלום ,חופש לכל האזרחים ודאגה לתושבים.
מגילת העצמאות באומנות  :לכל ערך שאנו מוצאים במגילה אפשר לצייר ציור.כל ציור ימלא דף שלם .לאחר מכן,
אפשר להדביק את כל הדפים ביחד ליצירת מגילה ארוכה .את המגילה אפשר לגלגל ולקשור בחוט.

