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?היוםנלמדמה

?איך עוזרים לחברים בכיתה לפרוח גם מרחוק•

?במה? היום נגלה האם ילדים דומים לפרחים•

נחשוב איך לעזור לחברים בכיתה לפרוח וללבלב•

נשלח הודעות וברכות לחברים הקרובים והרחוקים•

חברה מקוונת בחייםל חינוךמפתח ה

קרוב רחוק ומה שבניהם למידה ערכית ברשת



?לשיעורלהביאמה



?מה לומדים היום

?האם ילדים הם כמו פרחים
איך אפשר לעזור לחברינו  

?בכיתה לפרוח וללבלב
איך נשמח את החברים גם  

?ברשת



נקרא יחד שיר של אהוד מנור? מה לומדים היום



...מקשיבים וחושבים

"אי שם בלב פרח מלבלב"כעת נקרא יחד את השיר 

?נסו לחשוב מיהו הפרח המיוחד

?שעוזרים לו ללבלבהחברים מי הם 

?איך הם עושים זאת





...רגע למחשבה

החברים שומרים עליו
,משקים אותו
שרים לו שיר

...עצרו וחשבו
?מדוע התאחדו החברים כדי לעזור לפרח



?יודעיםכבראנחנומה



גם אני רוצה לפרוח וללבלב

:התבוננו בציור וחשבו
מדוע חגית לא יכולה לפרוח וללבלב

?מה היא מרגישה
?איך אפשר לעזור לה



גם אני רוצה לפרוח וללבלב

גם ברשת ילדים מרגישים לבד
מרגישים שלא רואים אותם

שלא מקשיבים להם
לעיתים הם זקוקים לעזרה



תרגול

?הרגשתם ששימחו אתכם בשבוע האחרוןכתבו במחברת מתי 

?מתי הרגשתם ששימחתם אחרים

?"לאפשר להם לצמוח וללבלב: "למה הכוונה במילים

איך אנחנו נוכל לגרום לחברים לשמוח וללבלב גם כאשר אנחנו רחוקים לא 
?נפגשים



מביאים את האביב לכיתה



אפ  בוואטסאיך נוכל לעזור לקבוצה הכיתתית שלנו 
?לפרוח וללבלב

סרטון  /מפרגנים לחבר ששולח תמונה

שואלים לשלום החברים בקבוצה

שולחים טיפים ועצות ליום מוצלח

שולחים ברכות לימי הולדת

מצחיקיםמשתפים בסרטונים 

משתפים במתכונים טעימים

שולחים ברכה לשבת



ומסכמיםמסיימים

בכוחנו להתאחד ולגרום לכל אחד לפרוח וללבלב
בכוחנו לשמח את החברים בכיתה

בכוחנו שאף חבר לא ירגיש לבד
בכוחנו שאף אחד לא יישאר לבד

גם מרחוק
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לתרגלממשיכים

חשבו על רעיונות נוספים
להביא את האביב לקבוצה שלכם 

שתפו את ההורים
את המורה ואת החברים



המשך תרגול

של  " בריונות ברשת"חפשו באינטרנט את המצגת 
צפו בסרטון וענו על השאלות הנלוות. פרזנטציה ברבוע
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