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לוקחים אחריות על הכעס
ג-לכיתות א

מחברת או דף , אנא הצטיידו בכלי כתיבה

קינדהה'טג: יועצת החינוכיתהעם
מדריכה ארצית בשירות הפסיכולוגי הייעוצי

לומדים להתמודד עם הכעס



...רגע לפני שאנחנו מתחילים

!שיעור כישורי חיים מרחוק שיאפשר לכם להרגיש קרוב▪

?איך אתם מסתדרים–שגרה חדשה ▪

הכוחות והיכולות שיש לנו  : לכולנו יש כישורי חיים▪
בפנים

!!!יוצאים לדרך



?לשיעורלהביאמה



?על מה נלמד בשיעור

את הסיפור על האחים מיכאל וירדןנשמע ▪
נזהה איך אנחנו מתנהגים כשאנחנו כועסים▪
הכעסנלמד דרכים למתן את ▪



?מה גורם לנו לכעוס

למי אכפת מה  

?חושבאתה 

לדעתי אתה 

רוקד ממש  

מכוער
מיכאל ירדן



מה גורם לנו לכעוס

במחברתציירו או כתבו 
?הרגיש ירדן כשמיכאל לעג לואיך 

?מדוע כעס ירדן
?מה עשה ירדן

?איך השפיע הכעס על ההתנהגות של ירדן



מה גורם לנו לכעוס

במחברתציירו או כתבו 
?הרגיש ירדן כשמיכאל לעג לואיך 

?מדוע כעס ירדן
?מה עשה ירדן

?איך השפיע הכעס על ההתנהגות של ירדן



תגובות לכעס

?במקום ירדןמה היית עושה 

בוכהחפציםזורק מאשים

מרביץ

צועק

מתעלמם

הולך לחדר

פונה למבוגר מסבירמדבר



?רוצים לשמוע משהו חשוב

כועס לפעמיםכל אחד 

?איך
טובממשממש , פשוט שמים לב

שלנוולהתנהגותשלנו למחשבות, שלנולרגשות

!גם כשכועסים אפשר לשלוט במעשים

מותר לכעוס



?ה/מרגישאני איך 

וציירו  מתאים י'אימוגבחרו 

.במחברת

לתרגו
.ליאחותי לקחה את הקובייה ההונגרית ששייכת ? מה קרה

צועק

בוכהמרביץ

מתעלםמאשים

הולך  

לחדר

פונה  

למבוגר

זורק  

חפצים
מסביר

?מה הייתי עושה

העתיקו למחברת את התגובה 

המתאימה לכם ושתפו את אחד  

.המשפחהמבני 



?ה/מרגישאני איך 

וציירו  מתאים י'אימוגבחרו 

.במחברת

לתרגו
.ליאחותי לקחה את הקובייה ההונגרית ששייכת ? מה קרה

צועק

בוכהמרביץ

מתעלםמאשים

הולך  

לחדר

פונה  

למבוגר

זורק  

חפצים
מסביר

?מה הייתי עושה

העתיקו למחברת את התגובה 

המתאימה לכם ושתפו את אחד  

.המשפחהמבני 



?ה/מרגישאני איך 

וציירו  מתאים י'אימוגבחרו 

.במחברת

לתרגו
ובטלוויזיה משודרת ביקשו שאעזור להכין ארוחת ערב ההורים ? מה קרה

.עליהתוכנית האהובה 

צועק

בוכהמרביץ

מתעלםמאשים

הולך  

לחדר

פונה  

למבוגר

זורק  

חפצים
מסביר

?מה הייתי עושה

העתיקו למחברת את התגובה 

המתאימה לכם ושתפו את אחד  

.המשפחהמבני 



?ה/מרגישאני איך 

וציירו  מתאים י'אימוגבחרו 

.במחברת

לתרגו
ובטלוויזיה משודרת ביקשו שאעזור להכין ארוחת ערב ההורים ? מה קרה

.עליהתוכנית האהובה 

צועק

בוכהמרביץ

מתעלםמאשים

הולך  

לחדר

פונה  

למבוגר

זורק  

חפצים
מסביר

?מה הייתי עושה

העתיקו למחברת את התגובה 

המתאימה לכם ושתפו את אחד  

.המשפחהמבני 



?ה/מרגישאני איך 

וציירו  מתאים י'אימוגבחרו 

.במחברת

לתרגו
.אותואחי הקטן בלגן את החדר וההורים ביקשו ממני  לסדר ? מה קרה

צועק

בוכהמרביץ

מתעלםמאשים

הולך  

לחדר

פונה  

למבוגר

זורק  

חפצים
מסביר

?מה הייתי עושה

העתיקו למחברת את התגובה 

המתאימה לכם ושתפו את אחד  

.המשפחהמבני 



?ה/מרגישאני איך 

וציירו  מתאים י'אימוגבחרו 

.במחברת

לתרגו
.אותואחי הקטן בלגן את החדר וההורים ביקשו ממני  לסדר ? מה קרה

צועק

בוכהמרביץ

מתעלםמאשים

הולך  

לחדר

פונה  

למבוגר

זורק  

חפצים
מסביר

?מה הייתי עושה

העתיקו למחברת את התגובה 

המתאימה לכם ושתפו את אחד  

.המשפחהמבני 



?איך נרגיע את הכעס

נדמייןמוסיקהנאזין ל 
נבקש חיבוק או 

במבוגרניעזר 



?איך נרגיע את הכעס

ריריםנכווץ שננשוםנעשה ספורט



לתרגו

?מה אפשר לעשות כשכועסים

?או כשמרגישים רגש לא נעים

-עם בן משפחהחשבו 

במחברתציירו או כתבו 



לתרגו

?מה אפשר לעשות כשכועסים

?או כשמרגישים רגש לא נעים

-עם בן משפחהחשבו 

במחברתציירו או כתבו 



משימה לשבוע הקרוב  

כעסתםהיזכרו ברגע בו 
?על מה כעסתם▪

?מה חשבתם▪

?מה  עשיתם▪

ציירו את הכעס

ובחרו דרך שתעזור לכם למתן את הכעס  

!כשכועסים אפשר לשלוט במעשיםגם -וזכרו



ומסכמיםמסיימים

כולנו כועסים לפעמים וזה טבעי▪

הכעס נובע מהמחשבות שלנו על מה שקרה▪

כל אחד מגיב אחרת לכעס▪

יש לנו את היכולת להגיב אחרת▪



...לסיום

גם מרחוק אפשר לכם להרגיש קרוב▪

לא נשארים לבד▪

משתפים במה שעובר עלינו  , שומרים על קשר▪
ומתעניינים באחרים

!ניפגש בשיעור כישורי חיים הבא



ישראלמדינת

החינוךמשרד

בשידורשצפיתםתודה
מטחע״יהחינוךמשרדעבורהופק

shutterstock/com איורים: 

PIXABAY.COM : איורים


