
 נושא השיעור: הכרות 

                   מטרה: העמקת הכרות בין חברי הכיתה ומציאת מכנים משותפים  "הקשרים"

 

פתיחה- 
המורה מציגה את עצמה ואת ה"אני" מאמין החינוכי הערכי שלה.

ומזמינה את הילדים להציג את עצמם דרך הפעילות המצורפת...

 

           השיעור- 

הכנות: המורה תצלם מבעוד מועד כמספר תלמידי הכיתה את הדפים המצורפים בהמשך
נספח 1+2.

אופן הפעילות: 1. תחילה תחלק המורה לכל תלמידה את דף 1 בו יתבקשו התלמידים לכתוב
חמש עובדות על עצמם.

2. המורה תחלק לכל תלמיד/ה את דף 2 ולבחירתה שתי אפשרויות להציג את פתקי העובדות
"מי אני?" 

    -התלמידים יספרו על עצמם 

      או 

   - יתלו ב"לוח מודעות" על הלוח את הפתקים.
3. התלמידים יתבקשו למצוא הקשרים בינם לבין תלמידים אחרים ובאתגר בין כלל

התלמידים

 

  למורה- במידת הצורך הסבי את תשומת לב התלמידים להקשרים. וודאי שלכל תלמיד יש חבר שמוצא לו הקשר שלא

יישארו תלמידים בודדים ללא הקשרים.

 

 סיכום- בקשו מהתלמידים להציג את ההקשרים שמצאו. שוחחו על מכנים משותפים,
על גמישות בחיבורים חברתיים ופתיחות ביחסים החברתיים כבסיס לבניית אקלים

כיתה חברתי.
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 ש.ב. חברתיים
בקשו מהתלמידים לזמן מפגש נאי אחה"צ לפחות עם אחד מהתלמידים שאליהם

מצאו הקשרים ו.. שלא הזמינו עד כה אליהם אחה"צ. 
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פעילויות חברתיות נוספות שיכולות להתאים:

אמנה חברתית
מדגישים את ערכי החברות

קישור

מבחן החברות
מהי חברות בשבילך?

קישור

מעוניינים בעוד פעילויות לבניית אקלים חברתי?

https://m-hevrati.co.il/product/%d7%9e%d7%93%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%99-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%94-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa/
https://m-hevrati.co.il/product/%d7%9e%d7%93%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%99-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%94-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa/
https://m-hevrati.co.il/product/%d7%9e%d7%91%d7%97%d7%9f-%d7%94%d6%b7%d7%97%d6%b2%d7%91%d6%b5%d7%a8%d7%95%d6%bc%d7%aa/


כל הזכויות שמורות לנופר ירושלמי- ספדה, המרכז החברתי
www.m-hevrati.co.il

בס"ד

נספח 1



ֲאנִי

ֶאְתגָּר

ָנסּו ִלְמֹצא ַהְּקָׁשִרים ָּבֻעְבּדֹות ֶׁשִּסְּפרּו ַהַּתְלִמיִדים ֵּבין ַּתְלִמיֵדי
ַהִּכָּתה (ְו�א ַרק ִּביְנֶכם ְלֵבין ַּתְלִמיִדים ֲאֵחִרים)

ִמְצאּו ֻעְבּדֹות ּדֹומֹות ִּביְנֶכם ְלֵבין ַהֲחֵבִרים ַלִּכָּתה ְוִרְׁשמּו ֶאת
ֵׁשמֹות ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשְּמָצאֶתם ֲאֵליֶהם ִחּבּור/ֶקֶׁשר.
 ָנסּו ִלְמֹצא ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר

נספח 2

https://m-hevrati.co.il/%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%91-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%a9%d7%9c%d7%99/


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...

בס"ד

, 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

