
..."אני יכול בחופש הגדולהכל"

אבל לעיתים עודף זמן פנוי וגמישות מרובה לא  . זה נכון

.מיטיבים עם ילדים

: העדר מסגרת ושגרה לא פעם מזמנים

שעמום וירידה במצב רוח, בדידות

? מה יכול לעזור לנו בכך

.חברים

כדאי ורצוי לשמור על קשר עם חברים גם , ולכן חשוב 

בתקופת החופש
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.  סיסמה קליטה יכולה לעזור בשמירה על מטלה שיש לעשות" פימפום"

. לשמור על קשר חברתי,  במקרה שלנו

".חברה אחת ביום"או " חבר אחד ביום..."אז קבלו את

עידוד התלמידים ליצירה ושמירה על קשרים חברתיים גם בהעדר מסגרת 

.ימי חופשה, חינוכית

?כיצד נעשה זאת

.לעידוד שמירה על קשר אישי " ספר קשר"נכין 

ה  /לכל תלמיד" ספר קשר"בדף הבא מסגרת מדמה טלפון נייד כדי ליצור 

:עליכם

.לשכפל את מסגרות הטלפונים כמספר התלמידים. 1

-להנחות את התלמידים במילוי הדף. 2

רושמים את מספר הטלפון הנייד שלכם או  , רושמים או מציירים את שמכם

של אחד ההורים וספרים מעט על התחביבים שלהם בשעות הפנאי

ה  /את תוצרי הילדים מצלמים כמספר תלמידי הכיתה ויוצרים לכל תלמיד. 3

"ספר קשר" .אישי

"דף סיכום"בדף האחרון של ספר הקשר מצרפים . 4 בו התלמידים ימלאו את 

(ה"בע)החברים עימם יצרו קשר ויספרו על כך בתחילת שנה הבאה 

מניפת  "ניתן לאגד את כל הדפים בסיכה מתפצלת בעיגול הלבן שתיווצר 

".טלפונים
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?רוצים עוד פעילויות חברתיות

"המרכז החברתי"בקרו אותי באתר 

www.m-hevrati.co.il

הפייסבוקוהצטרפו אליי לקבוצת 

"ילדים אוהבים חברים"

אפשר להצטרף לווטסאפגם 

ילדים אוהבים חברים -ווטסאפ

?רוצים ללמד חברתיות

החנות -המרכז החברתימוזמנים 
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