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(כי יש לה יומהולדת) 

בס"ד



לכל כיתה יש תאריך יומהולדת 1.9 התאריך בה היא מתחילה
את חייה. אז אי אפשר יומהולדת בלי מתנה ....

בקופסת מתנה הכניסו פתקי שמות של כלל הילדים וערכו
הגרלת זוגות.

כל זוג ילדים בשעות הפנאי אחה"צ יחשבו על 
"מתנה לכיתה". חפץ כלשהו, בעל משמעות, שיביאו לכיתה

ויספרו מדוע בחרו בו לכיתה. 
על החפץ להיות מוחשי, שקיים בבית או עולה עד 10 ש"ח
עם סיפור או חשיבה אודות החשיבות שלו לאקלים הכיתה.

 
לדוגמה:

בחרנו להביא לכיתה את הספר "חבורת חסמב"ה"- כי אנו
נרצה שבכיתה נחזק את ההתנהגויות הטובות ונמגר

התנהגויות שליליות כמו גיבורי חסמבה.
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חלקו את הכיתה לצוותי חשיבה- זוגות.

באופן חגיגי ספרו על "יומהולדת לכיתה"

כבכל יומהולדת נהוג להביא מתנה, "אז מה תביאו לכיתה

מתנה?" משימת חשיבה צוותית בשעות הפנאי אחה"צ

הסבירו על משימת ש.ב. חברתיים שהפעם מבקשת

חשיבה על מתנה סמלית וסימבולית, לא יקרה וראוותנית

לכבוד יום ההולדת של כיתתכם.

כל זוג תלמידים ימלא את דף המשימה המצורף

בכיתה- פזרו את המתנות ובקשו מהתלמידים לשער מדוע

קיבלה כיתתם מתנות אלו? לאחר סבב השערות יחשפו

הזוגות את משמעות המתנות שהביאו לכיתה.

ולסיום סיומות

אופן העברת הפעילות:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

 

 מה נאחל לכיתתנו לשנה הקרובה ?

ניתן לרשום את האיחולים בכרטיסי ברכה/בריסטולים
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ברכות ואיחולים



____________________ ו _____________________
 

 איזה כייף שנבחרתם לצוות חשיבה יחד.
הידעתם?! שיש לכיתה תאריך יומהולדת, 
יום בו היא נולדה והוא- הראשון לספטמבר.

אז מה תביאו לכיתה מתנה?
חפץ משמעותי, סמלי וסימבולי. 

*מלאו את המשימה יחדיו חשוב לחשוב יחד ולעבוד כצוות*

בחרנו להביא לכיתה מתנה

________________________________________

כי
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

 _______________
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מכירים את כל הערכות
והתכנים שלנו?

לערכה 
מדברים חברות

https://m-hevrati.co.il/product/%d7%9e%d7%93%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa/


לעוד פעילויות חברתיות ותכנים
בנושא למידה חברתית ליחצו- 
והכנסו לאתר המרכז החברתי  

בקרו בקבוצת הפייסבוק
 "ילדים אוהבים חברים"

הצטרפו לקבוצת הווטסאפ 
הכי חברתית ברשת 

עקבו אחרינו גם באינסטוש

אחנו גם בטיק טוק !

בכל 
רשתות החברתיות.

ה

תכנית גפ"ן 6842 
וגם ב

בחברות,
נופר ירושלמי- ספדה

יועצת חינוכית ומנחה חברתית 
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