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מה נעשה היום?
נדבר על מושג שאתם בטוח מכירים – חברות•

נחשוב ונשאל את עצמנו איך אנחנו בוחרים את החברים שלנו•

נסכם את השיעור בקצרה •

ונסיים במשימה מגניבה שכוללת שימוש באפליקציית וואטסאפ•
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התבוננו בתמונה:
מה דומה ומה שונה בין הילדים הללו? 
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גילינו ש...

השונה הוא שלכל אחד מהם צבע שיער שונה, צבע עיניים וצבע עור שונה•

גם בלבוש הם שונים, ורואים זאת מיד כי זה המראה החיצוני •

הדומה הוא ששניהם בנים, תלמידים והם מחייכים •
      ועושים את אותה תנועה ביד

מה דעתכם? 
האם שניהם חברים? 
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מהי חברות? 

בואו נחשוב ונברר: 

 מהי בכלל חברות?
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מהי חברות? 

חברים אוהבים לשחק ביחד•
לעזור זה לזה בשעת צרה•
לשוחח על מה שהם מרגישים •
בשעה של אי הסכמה – משוחחים מתייעצים•

  ומנסים לפתור ולהשלים
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רגע של מחשבה...
תחשבו רגע על החברים שלכם... 

במה אתם דומים ובמה אתם שונים?
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איך בוחרים חברים? 
את החברים שלנו אנחנו בוחרים... 

לפי התחביבים 
שלהם 

 לפי הדעות שלהם

 ולפעמים סתם כי כיף לכם לבלות  איתם ביחד
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מתבוננים

התבוננו בתמונות הבאות וחשבו 
האם ניתן לבחור את החברים

לפי המראה שלהם?
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מתבוננים
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כולם יכולים להיות חברים שלכם... 

כל אחד מהילדים בתמונות יכול היה להיות החבר שלכם, 

ייתכן כי הוא/היא אוהבים את אותם תחביבים כמוכם, 
או שיש להם אותן דעות כמו שלכם, 

או שסתם כיף לכם להיות ביחד. 

ובקיצור - מה שחשוב הוא מי שהם 
ולא איך שהם נראים! 
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מסכמים 

.אין קשר בין המראה 

החיצוני של החברים שלנו 
לבין מה שאנחנו אוהבים 

לעשות איתם ביחד.
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משימה לסיום

1. צלמו תמונה שלכם (נסו שזו תהיה תמונה שמאפיינת אתכם...)

2. שלחו את התמונה הזו לחבר או לחברה שלכם 

באפליקציית וואטסאפ (תוכלו להיעזר בטלפון של ההורים). 
3. כתבו לחבריכם בוואטסאפ 3 דברים שאתם מתגעגעים 

לעשות איתם יחד וחשבו על משהו אחד שכן תוכלו לעשות 
יחד גם מרחוק בתקופה זו
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