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מדינת ישראל
משרד החינוך

מפתח הל"ב לכיתות א'-ב' 
נושא השיעור: חברים בכל מיני צבעים 

עם המורה: איריס אלפסי

 נא הצטיידו בדף וטושים צבעוניים
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מה נעשה היום?
נשוחח על נושא החברות ונכיר את השיר: "חברים בכל מיני צבעים"•

נגלה שיש לנו כל מיני חברים ועם כל חבר אנחנו אוהבים לעשות משהו אחר•

נחשוב על השאלה "מי הם החברים שלנו ומה מיוחד בהם" •

ונסיים בכך שנצייר את החברים בכל מיני צבעים •
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מה להביא לשיעור?



4

לפני שמתחילים, מתאווררים
תרימו ידיים למעלה ותגידו בקול:

מת-חי-לים !



5

מתחילים בכיף 
התבוננו בתמונה: 

האם לדעתכם הילדים בתמונה זו הם חברים?
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מתחילים בכיף 
ומה לגבי התמונה הזו? 

האם לדעתכם הילדים בתמונה הזו חברים?
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מה ראינו בתמונות? 

 תמונות של חברות במצבים שונים. 

היה קל לזהות חברים שיודעים לשחק ולעזור זה לזה 
בשעת צרה

אבל חברות קיימת גם בזמן קונפליקט או אי הסכמה,
חברים לומדים לשוחח על מה שהם מרגישים ומיד 

לפתור את הדילמה, את הקונפליקט.
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מהי חברות?

ילדים מספרים שהם אוהבים להיות עם החברים שלהם ביחד 
לשחק, לשיר, לשוחח.

הם אוהבים לעזור זה לזו בשעת צרה.

וכמובן שלפעמים חברים לא תמיד מסכימים, 
הם רבים ותמיד מוצאים את הדרך להשלים.
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רגע של מחשבה

איך לדעתכם מרגישה הילדה בשיר? •

הילדה בשיר חוזרת ואומרת: 
"איזה כיף שיש המון חברים
המון חברים בכל מיני צבעים

חומים, כתומים, שחורים ולבנים
איזה כיף שיש כאלה חברים"...
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הילדה מספרת לנו על החברים שלה... 
למשל בואו תראו מה היא מספרת על חבר 

שמעודד אותה
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יש לי חבר חום כמו שוקולד•
כשאני עצובה הוא תמיד כזה נחמד
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יש לי חברה עם עיניים כחולות•
שלה אני מספרת את כל הסודות
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יש לי חבר ג'ינג'י עם נמשים•
איתו הכי כיף לעשות חיים
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יש לי חברה שחורה עם תלתלים•
שתינו מגדלות גור חתולים
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מסכמים

הילדה בשיר מספרת 
שלכל חבר וחברה, יש מראה חיצוני שונה

ובנוסף – 
עם כל אחד מהם היא אוהבת לעשות משהו אחר... 

היא מוסיפה שיותר כיף לה, 
כשיש המון חברים

ושכל אחד הוא שונה ממנה ומיוחד בדרכו...
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מתכוננים למשימה 

שמענו על הילדה בשיר שסיפרה על חבריה.

עכשיו זה הזמן שלכם לחשוב על החברים שלכם. 
איך הם נראים? מה מיוחד בהם? 
מה אתם אוהבים לעשות איתם? 
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הנה חברות שאולי דומה לשלכם... 
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הנה חברות שאולי דומה לשלכם... 
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הנה חברות שאולי דומה לשלכם... 
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הנה חברות שאולי דומה לשלכם... 
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המשימה 

כעת, ציירו את החברים שלכם!

חשבו מה מיוחד בכל אחד מהם.

מוזמנים להשתמש בכל מיני צבעים. 


