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ד"בס

ת ו ל י ע פ ל ת  ו נ כ ה

דף מחוון למלא את טרם המפגש המורה מבקשת מכל תלמיד 1.

פירוט )אלייהמסכה שהוא מתחבר /לבחור דמות. המצורף בהמשך

(בהמשך

פוינט  פאוור؛  PPTה שולח למורה מבעוד מועד שקופית /כל תלמיד2.

.מצורפת דוגמה. המתארים אותו

לחלק את -הצעה. יוצר עומס, לדעתימסכות בשיעור 4הצגת יותר מ 3.

.מסכות לכל היותר3המסכות בכל שיעור 

ת ו ל י ע פ ה ך  ל ה מ

ZOOM / TEAMהפעילות מתאימה ללמידה מרחוק  

במקום . ללא שם התלמידים. במהלך השיעור כל המצלמות כבויות1.

.אפשר מספרים, אחרשם יכתבו התלמידים משהו 

את  מסכה המתארת –כל פעם משתפת המורה שקף אחד 2.

.ה/תלמיד

.התלמיד בקולו מספר את הסיפור שלו3.

בסיום הסיפור לתלמידים ניתנת האפשרות לשער שם אחד במידה  4.

פותחת  " המסכה",  ה במסכה/ואחד הילדים זיהה  את התלמיד

. ה  מאתר פריט אחד מדף הרמזים/כל תלמיד-המלצה)מצלמה 

לתלמידים ניתנת אפשרות לשער  . ה מרכזים את כל הרמזים/תלמיד

אט'בציפעמיםהרבההכישנכתבוה/התלמיד. בציאט"המסכה"מי 

(הם ניחוש הכיתה ובהתאם לכך נחשף או לא

מספרים מדוע ה /פתיחת המצלמה התלמידכשהמסכה נחשפת עם 5.

.בחרו את הדמות וכיצד כל אחד מהפריטים מתאר אותם

תלמידים ולא את 3בכל שיעור לזהות עד ,כמו שציינתי קודם -המלצה

מכיוון שלקראת הסוף קל יותר לזהות את תלמידי  . כולם בבת אחת

כייפיתכשעושים זאת בהדרגה החוויה ( יודעים מי טרם נחשף)הכיתה 

.יותר והתלמידים משתכללים בהצגת סיפור מפעם לפעם
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ה במסכה  /התלמיד

ה כ ס מ ה ת  ר י ח -ב

ת את מה  /מדוע אתה בוחר-בבחירת הדמות נדרשת חשיבה

?ת/שאתה בוחר

עולמות  , מאכלים, פירות, ירקות: בחירת דמות יכולה להיות מכל תחום

יש כאן אוסף של תמונות שיכול להוות  . חיות וכדומה, תפקידים, תכן

.השראה לבחירת דמות ויש גם אפשרות לבחירת דמות אחרת ושונה

למצוא תמונה , ה בוחר דמות אחרת יש לצייר אותה/במידה והתלמיד

".מסכה"ה מציגים את עצמם רק דרך דמות ב/תלמיד. בגוגל וכדומה
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דף הכוון לפעילות  -ה במסכה/התלמיד

משפטים שמספרים אותך ואת חייך6-10חשוב על 1.

חשבי על דימוי או אלמנט /ליד כל משפט שכתבת על עצמך חשוב2.

שיכולים לתאר אותו ציורית מטאפורית  

אלמנט/דברים על עצמך                                                                 דימוי

+

•__________________________________________

•__________________________________________

•__________________________________________

•___________________________________________

•__________________________________________

•__________________________________________

•__________________________________________

•__________________________________________

•__________________________________________

•__________________________________________

.  PPTי  אותו בשקופית מצגת /ושבצרקע מתאים /אלמנט/י תמונה/מצא. 3

ראו )פריטים לכתוב מיני סיפור קצר /כדאי ורצוי משלל התמונות, בהמשך

(דוגמה בהמשך

דמות/בחירת מסכה. 4

?ת לעצמך/ה בוחר/מה המסכה שאת

(ראו הסבר דף קודם)היא יכולה להיות מכל תחום 

__________________________

?הסבר מדוע בחרת דווקא במסכה זו

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
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ה כ ס מ ה ת  ר י ח -ב

–שבחרתי המסכה , אני

דף הרמזים שלי 
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דוגמה

ם   י ז מ ר ה ח  ו נ ע י פ

דף הרמזים שלי 

?????הכובע זה
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כישורים  "חלק מהמיומנויות החברתיות המרכיבות את המושג 

שיח ואף הומור  , שאילת שאלות, התעניינות, סקרנות: הן" חברתיים

אלה רק בודדות מתוך העשרות שמרכיבות את המושג ומהוות  )

"(כישורים לקשר חברתי"חלק מהערכה 

לקריאה נוספת

שבהיבט החינוכי  )נפתח או מה נדרש לפיתוח יחסם חברתיים כיצד 

?"(יצירת אקלים כיתה חברתי"אנו קוראים לו 

.סקרנות לאחר ועוד, שיתוף פעולה, הכרות

:  זובעזרת פעילות 

נעמיק את ההכרות בין חברי הכיתה•

נאפשר שיח פעיל•

נעורר סקרנות ועניין•

ייתכן והומור וצחוק יהיו חלק מהפיענוח  •

...ועוד

החבריםעללמדוהםמההתלמידיםאתשאלוהפעילותבסיום

?שלהם

נסו למצוא קווי דמיון בין חברי ? מה משותף בינם לבין החברים

הכיתה  

"ה במסכה/התלמיד"מה לפעילות 

?חברתייםכישורים ... ול
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,בחברות

?רוצים עוד פעילויות חברתיות

"המרכז החברתי"באתר בקרו אותי 

www.m-hevrati.co.il

הפייסבוקלקבוצת והצטרפו אליי 

"ילדים אוהבים חברים"

אפשר להצטרף  לווטסאפגם 

חברים  אוהביםילדים -ווטסאפ

חברתיות  רוצים ללמד 

ויצירת אקלים כיתה חברתי

??דווקא בימים אלו
קשרליצורמוזמנים 

,ללמד חברתיות

לשמור על יחסים חברתיים

אלובימיםדווקא

http://www.m-hevrati.co.il/
http://www.m-hevrati.co.il/
https://www.facebook.com/groups/228208581073976/
https://chat.whatsapp.com/FMiUzlluifx8io8ftk7GFD

