
כמעט שנה שלמה שלמדו תלמידי ישראל מכיתות ג' ומעלה בקפסולות. עם החלוקה לקפסולות

התלבטנו רבות כיצד לגבש את הכיתה ואם בכלל, אולי עדיף קפסולות... אבל לא משנה  כיצד

נהגו המורות עם הזמן, מן הסתם הקפסולה התגבשה כקבוצה קטנה, לרוב. ועכשיו, חוזרים

למבנה הכיתתי המסורתי.

הקדישו את הימים הראשונים להעמקת הכרות ורצוי בערבוב הקפסולות. משחקי הכרות

אופציונליים: אימוג'י , כוכב , מצא את הקשר ועוד.

מקומות ישיבה דאגו לסדר כך שבזוג יישב תלמיד/ה מכל קפסולה 

מטלות לימודיות השתדלו לתת בקבוצות (כשהמורה מחלקת לקבוצות ולא התלמידים

לבדם)

משחקים משותפים במרחב כדוגמת: משחקי כדור, מטמון חברתי , יחד ננצח 

איחוד קפסולות 

אז מה עושים?

מגבשים. מחזירים עטרה ליושנה. 

כיצד?

גיבוש קפסולות כדאי לקיים תוך התייחסות לסביבה פיזית (מקומות בכיתה, לוחות תכן),

לימודית וחברתית רגשית:

 

מערך ייחודי לאיחוד קפסולות מצורף בהמשך.
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באופן אישי

השתמשו בחברויות שנוצרו בקפסלות ואל תנסו לבטלן עם המעבר לכיתה
המלאה אלה, העריכו את המבנה החברתי מחדש. ניתן לשוחח על הנושא

עם התלמידים ולשאול אותם מה ירצו "לשמור" מהקפסולה?

https://m-hevrati.co.il/product/%d7%94%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%99/
https://m-hevrati.co.il/product/%d7%94%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%95%d7%9b%d7%91/
https://m-hevrati.co.il/product/%d7%9e%d7%a6%d7%90-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%a9%d7%a8/
https://m-hevrati.co.il/product/%d7%9e%d7%98%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99/
https://m-hevrati.co.il/product/%d7%99%d7%97%d7%93-%d7%a0%d7%a0%d7%a6%d7%97/
https://m-hevrati.co.il/product/%d7%99%d7%97%d7%93-%d7%a0%d7%a0%d7%a6%d7%97/


מטרה: גיבוש 2 קפסולות לכיתה חברתית שלמה 
 

נושא השיעור: קפסולה, אני והכיתה
עיבוד רגשי לתקופת הקפסולות וחזרה לכיתה שלמה 

 

פתיחה- 
בפתקי ממו צבעוניים (צבע אחיד. ירוק לדוגמה)  רשמי את תלמידי קפסולה א' ובפתקי צבע

שונה (אדום לדוגמה) רשמי את ילדי קפסולה ב'.

בקשי מתלמידי קפסולה א' לקחת פתק עם שם תלמיד/ה מקפסולה ב' ולא לפתוח את הפתק

עד שתסיימי את חלוקת הפתקים לכל התלמידים. בסיום החלוקה בקשי מהתלמידים לפתוח

את הפתק ולעבור לשבת ליד התלמיד/ה שקיבלו. המטרה- ערבוב קפסולות.

לאחר שהסתדרו התלמידים בשולחנות בקשי מהם לנסות ולנחש מדוע קיימת מהלך זה.

 

        השיעור- 

 

לאחר שהבינו התלמידים את מהלך פתיחת השיעור כעת נקיים שיח חברתי רגשי אודות

התקופה בעזרת קלפי שיח.  מצגת קלפי שיח 
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סיום השיעור- 

התבוננות קדימה...

חלקו לכל תלמיד/ה פתק לכתיבת תשובה או נהלו שיח ושאלו מה הייתם רוצים או חשוב לכם

כעת שנעשה ככיתה שלמה?

בשיעור הבא פתחו בהצגת תשובות התלמידים.

 

https://m-hevrati.co.il/wp-content/uploads/2021/04/%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93-%D7%A7%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%97-%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99.pptx
https://m-hevrati.co.il/wp-content/uploads/2021/04/%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93-%D7%A7%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%97-%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99.pptx


לעוד פעילויות חברתיות
בקרו ב...

אתר המרכז החברתי

קבוצת הפייסבוק 

"ילדים אוהבים חברים"
 

קבוצת הווטסאפ 
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ליצור אקלים חברתי - חינוכי
זה אפשרי! ורצוי...
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, ת ו ר ב ח ב

נופר ירושלמי- ספדה
יועצת חינוכית ומנחה חברתית 

https://m-hevrati.co.il/product-category/%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa2/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://www.facebook.com/groups/228208581073976
https://www.facebook.com/groups/228208581073976
https://www.facebook.com/groups/228208581073976
https://chat.whatsapp.com/EiD0r5noTfC7XcUJv4XCyk
https://chat.whatsapp.com/EiD0r5noTfC7XcUJv4XCyk

