ברוכים הבאים לאנו  -המוזיאון היהודי הגדול והמקיף בעולם!
"אנו  -מוזיאון העם היהודי" נפתח השנה לאחר  10שנות תכנון ובנייה ,ומציע לקהל התלמידים חוויה
מוזיאלית ברמה שלא הכרתם –  3קומות חדשות בהם כ  500מוצגים ,איורים ופריטים נדירים 40 ,סרטים
וסרטוני אנימציה בהפקה מקורית ו –  21אינטראקטיביים חדשניים ומלהיבים לילדים.
תלמידי בית הספר מוזמנים לצאת למסע מהנה ומרגש בין נבכי סיפורו המופלא של העם היהודי לאורך
ההיסטוריה ועד ימינו ,להיחשף לכל רגעי התהילה ולתרומה האדירה של היהודים לאנושות כולה ,בכל תחומי
החיים ולאורך דורות שלמים ,ולצאת לחוויה חושית מרתקת ומעשירה במוזיאון בו כולנו חלק מהסיפור.

תכניות לימוד לבתי ספר יסודיים

סיור משוררות וסופרים

(כיתות א-ג)

סיור בעקבות השפה העברית .נעקוב אחרי לאה
גולדברג ,חיים נחמן ביאליק ואליעזר בן יהודה
במאמציהם לחדש את השפה העברית עם שירים,
סיפורים והצגות .נכיר שפות יהודיות נוספות שהיו
ועדיין שגורות בפי יהודים ברחבי העולם.

קבלת ספר תורה

(כיתות א-ב)

משה רבנו איבד חלק מסיפורי התורה ורק
התלמידים שלכם יכולים לעזור לו למצוא אותם!
צאו לסיור עם כתב חידה ומשימות ברחבי המוזיאון
לאיתור סיפורי התורה החסרים .תוך כדי החיפוש
ילמדו התלמידים על משמעות התורה לאורך
הדורות ועל השפעתנו בימינו אנו.
בסיום הסיור ניתן לערוך טקס קבלת ספר תורה
בחלל ייחודי הצופה אל המוזיאון.

במוזיאון מוצעים גם ימי עיון ,השתלמויות
וגיבוש לחדרי מורים ,שריינו מקום עוד היום!

גיבורים

(כיתות ג-ו)

התערוכה "גיבורים :פורצי הדרך של העם היהודי"
מזמינה אתכם לזנק לתוך מוחו של אלברט
איינשטיין ,להכריז על הקמתה של מדינת ישראל
כמו דוד בן גוריון ושלחות כמו מארק ספיץ .במהלך
המפגש ננסה להבין – מה הופך אדם לגיבור או
לגיבורה? מהן התכונות והערכים של גיבור? נתבונן
על גיבורים בחייהם ובסביבתם של התלמידים ,נערוך
דיונים וסדנאות ונחשוב כיצד אנחנו יכולים בעצמנו
להיות גיבורים!

"אנו"

(כיתות ג-ו)

מי אנחנו? מה מייחד אותנו כעם ,כתרבות? מהי
ההיסטוריה המשותפת לנו ,ואיך הגענו לפה?
דרך תצוגת המוזיאון המרהיבה והאינטראקטיבית
נתחקה אחר שורשינו ונענה על שאלות אלו תוך
התייחסות למגוון הדעות ,האמונות והזהויות של
התרבות היהודית.
אורך הביקור כשעתיים

לפרטים והרשמה ,מרכז מבקרים:
טל/וואטס אפ03-7457808 :
tours@anumuseum.org.il
אנו  -מוזיאון העם היהודי ,קמפוס אוניברסיטת תל אביב ,שער  ,2רח’ קלאוזנר ,רמת אביבwww.anumuseum.org.il ,

