
ד"בס

,מורה יקרה

.קחי את תלמידותייך לטיול מרגש ומאתגר לתוך עולמן הפנימי והמעניין
.'ב' א-הסדרה מיועדת בעיקר לתלמידות בגילאי חובה

:זמן מועדף
.שיעור חד שבועי

.שיעור חברה? איך לא-שיעור המומלץ ביותר

:אופן הביצוע
.הצגת הנושא המדובר ושיחה אודותיו

(ה אוציא דפי עבודה לשיעור בהתאם לביקוש"בע. )ואפשרויות פתרוןבעניןהצגת דילמות 
.ניתן לרכוש תמונה גדולה למראה לוח יחד עם ערכות של אינדקס הרגשות

:לשלוב בשיעור רעיונות 
שיר או הצגת בובות, סיפור •
...לשיעור הבא תביא כל ילדה משהו מהבית שקשור לאכזבה : "משימת בית כמו •
.הכנת הצגת תלמידות  על הנושא הנלמד בשיעור•
"(שמחה"כאשר הנושא )ילדה מכינה מכתב משמח לשיעור •
.חלוקת דפים והילדות מציירות ציור חופשי הקשור לנושא•
.לורדים בצבעים שנבחרו,מדבקות, קרפים, צבעים, בחירת צבעים הקשורים לנושא ויצירת יצירה מניר•
....('קנאת ה, בחברקנאה-קנאה-'לדוג)מידה / פן החיובי והשלילי שבכל תחום •
.הצגת  סיטואציה מעוררת מחשבה הקשורה לנושא ופיתוח דיון של דרכי ההתמודדות והחשיבה•
כאשר המורה תוסיף  . ילדות רבות מתביישות לספר ולדבר על עצמן בעיקר בשל התדמית החברתית-לספר, לדבר•

.היא הופכת את הדבר ללגיטימי... וכושקרו לה , סיפורים מחייה
מטבע הדברים כשמשוחחים על  . כאשר יש ילדה ביישנית יתר על המידה בכתה -נגיעה בנקודות רגישות•

הצגת ביישנותה של התלמידה כדבר מיוחד  , דיבור ברגישות-במצב כזה. הסיטואציה כל העיניים מופנות אליה
.ואפילו חיובי תוך נגיעה רגישה בחסרונות אותן מביאה הביישנות

:משימת הבית ומטרתה
.הדף לאם יחולק בתחילת הסדרה.  הדפים המצורפים מחולקים בתור משימת בית

,  סדר היום של האמהות בדורנו צפוף מאוד. הלחץ וההספקים צוברים תאוצה, היות ואנו חיים בעולם שבו העבודה
במיוחד " אחד על אחד"ולא כל אמא יכולה  להגיע למצב בו היא יכולה לשבת עם ילדתה ולו פעם בשבוע לשיחה של 

.  10או 5אם הילדה היא אחת מתוך 
לזמן לא ארוך אך איכותי הממקד  ...( בית. אלו הרי ש)משימת הבית המצורפת מאלצת את האם לשבת עם הילדה 

!  ולבד. עם אמא... והכי כיף, בהעלאת מחשבות ורעיונות מפרי דמיונה, את הדקות הספורות בביטוי עצמי של הילדה
אך תורם ביותר הן לילדה והן לאם שמגלה לעתים פנים חדשות , היות והשיעור הוא חד שבועי, זה לא מכביד 

.וצדדים מיוחדים בבתה אותם לא הכירה קודם

.חלקן שאלות חשיבה וחלקן שאלות הנוגעות בחיי הילדה, " ?הילדה איתי", חלק ממשימות הבית הן שאלות הבנה•
אחת מסודרתתקייהמומלץ שהחומר יאגד בתוך •

ציורים ויצירות  , התמונה, בו ירוכזו הנושא השבועי. מומלץ פינה על אחד מקירות הכתה של הנושא
'וכונבחרות 
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,אמא יקרה

עולמן  הרגשי של בנותינו הוא עשיר ומרתק ומשפיע ישירות על התנהגותן  

.  על מצב רוחן וחינוכן, בכתה ובחברה,בבית

פיתוח המודעות הרגשית של הילדה לעצמה ולסביבתה פותח אפיקים חדשים 

. מודעות עצמית ותקשורת, לביטוי עצמי

במהלך . ואת נקודות החולשה, שלההכחכל ילדה מגלה באמצעותו את נקודות 

העבודה המשותפת אנו נותנות כלים ודרכים להתמודד עם דילמות בחברה  

.ובבית

.נושא אחר בכתה ונעלה לדיון בכל שיעור נפתח

אליו תצורף תמונה מתאימה  , כמשימת בית  אשלח שאלונים עם כרטיס 

.לנושא

.את השאלון תמלאי את יחד עם ביתך 

" .הביחדשעת "שעה זו היא שעת איכות בה הילדה נהנית מאד  מתשומת לב ו

.ופני זמן במיוחד בשבילה, נצלי זאת

לפי  , הילדה עונה כרצונה, אין בתשובות נכון או לא נכון-חשוב לציין

התשובות אינן  מיועדות  . כל תשובה מתקבלת. מחשבותיה או לפי מצב רוחה

אלא עוזרות לנו כמחנכים להכיר את הילדה  . לבחון את רמת המשכל של הילדה

.ולתת לה את הכלים לצמוח ולגדול

.מילוי השאלון אמור להיות חוויה ולא חלילה משימה מכבידה

ובסיום הנושא יהיה לילדה משחק קלפים מעניין  לתקייההדף יהיה מצורף 

.לפעילות עצמית או חברתית

.מאחלת לכן שעות של הנאה

המורה  

ד"בס
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