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ישראלמדינת

החינוךמשרד

ו-הלכיתות ב"הלמפתח 

חברות  : נושא השיעור

יונגרערן : עם המורה

עפרון וצבעים, במחברתנא הצטיידו 
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?היוםנעשהמה

,  כיצד תוכלו ילדים
? מצבבכל,יותרלהיות שמחים 
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?  מה להביא לשיעור
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?איך אתם מרגישים היום–מתחילים בכיף 
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?ומה מצב הרוח מסביבכם 
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רגע של מחשבה
? מה אתם יכולים לעשות כדי להיות שמחים יותר 
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לפעמים  . עיגול שמחה, לכל אדם יש עיגול בלב
…לגדול ולגדול, העיגול קטן אך הוא יכול לגדול

הוא שולח עיגולים קטנים  , כאשר עיגול השמחה גדול

.למקומות נסתרים בגוף מקומות שלפעמים כואבים

.  פחות מקומות כואבים, ככל שיש יותר עיגולים קטנים

יש אנשים שעיגול השמחה שלהם קטן ולנו יש  
.לעזור לו לגדול… -תפקיד

כל אחד מאתנו חושב על " ?איך"ודאי אתם שואלים 

לשיר  , לתת לו פרח, אפשר להביא לו סוכרייה. דרך

,  בוקר טוב"או אפילו לומר לו , לצייר לו ציור, לו שיר
"מה שלומך היום

מכל  , בשמחה, והכי חשוב זה לעשות זאת בכיף

.דסי--.הלב



10

לומדיםעכשיו

.  עיגול שמחה, לכל אדם יש עיגול בלב
לפעמים העיגול קטן אך הוא יכול לגדול
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הוא שולח  , כאשר עיגול השמחה גדול
.למקומות נסתריםעיגולים קטנים 
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יש אנשים שעיגול השמחה שלהם קטן

!לעזור לו לגדול-ולנו יש תפקיד 
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לפעמים  . עיגול שמחה, לכל אדם יש עיגול בלב
…לגדול ולגדול, העיגול קטן אך הוא יכול לגדול

הוא שולח עיגולים קטנים  , כאשר עיגול השמחה גדול

.למקומות נסתרים בגוף מקומות שלפעמים כואבים

.  פחות מקומות כואבים, ככל שיש יותר עיגולים קטנים

יש אנשים שעיגול השמחה שלהם קטן ולנו יש  
.לעזור לו לגדול… -תפקיד

כל אחד מאתנו חושב על " ?איך"ודאי אתם שואלים 

לשיר  , לתת לו פרח, אפשר להביא לו סוכרייה. דרך

,  בוקר טוב"או אפילו לומר לו , לצייר לו ציור, לו שיר
"מה שלומך היום

מכל  , בשמחה, והכי חשוב זה לעשות זאת בכיף

.דסי--.הלב
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לומדיםעכשיו
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למשימה  ממשיכים

עיגולים קטנים  5ציירו במחברת 
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למשימה  ממשיכים

"עיגול שמחה"מעל לכל עיגול נא לרשום 

מעשה טוב שתרצו לשלוח לאחר
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למשימה  ממשיכים

והקיפו אותו בעיגול  5בחרו מעגל אחד של שמחה מתוך ה 
גדול יותר
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למשימה  ממשיכים

שכתבתםלבצע את מה –המשימה שלכם היא 

את עיגול השמחה למישהו אחר  לשלוח ו
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אחרי העיגול הראשון עברו לשני ולשלישי 

תשכחואל ו

צלמו את העיגולים שלכם

חשבו מתי ואיך תוכלו להציג זאת לחבריכם
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מסכמים

? אז מה למדנו היום 
אם עולה השמש ובכל בוקר חדשה היא

אם הפרחים סתם מחייכים אל העולם

אם מתגלגל הגל מצחוק עד השמים

?אז למה גם אנחנו לא נצחק עם כולם
?
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מסכמים

יש עוד קרקסים וליצנים ולא בספראם 

אם צחוק הילדים נשמע צלול ולא רחוק

הפעמון של בית הספר, הים, צוחק השוק

?אז למה גם אנחנו לא נלמד לצחוק
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מסכמים

? אז מה למדנו היום 
יש עוד קרקסים וליצנים ולא  אם 

בספר
אם צחוק הילדים נשמע צלול ולא  

רחוק
הפעמון של בית  , הים, צוחק השוק

הספר
?אז למה גם אנחנו לא נלמד לצחוק

הפרחיםכדאי ללמוד מן , כדאי

לא לקמץ בחיוכים

יהיה פתאום כה טוב, תראו, והעולם

נסו רק פעם, כדאי לחלום ולקוות

כדאי לאהוב, כדאי לחיות, כדאי לצחוק
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מסכמים

שביכולתנו לשנות את מצב הרוח שלנו, למדנו היום

.עיגולי השמחהולהפוך שמחים יותר בעזרת 

,ובוודאי שכל מעשה טוב לאחרמכל הלב אפילו חיוך 

.  שגם ישוב  אלינו, שולח עיגול של שמחה

!!בהצלחה
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ישראלמדינת

החינוךמשרד

תודה שצפיתם בשידור
הופק עבור משרד החינוך ע״י מטח
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