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מדינת ישראל
משרד החינוך

درس مفتاح القلب للصّف

موضوع الدرس: العمل ضمن طاقم

مع المعّلم/ ة: ميساء قزل

ّ قُطريّة منظومة ب
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ماذا سنتعّلم اليوم؟

سٔاسرد لكم قصة تعلمنا التعاون من النمل.•

سٔاعرض عليكم صور لها علاقة بالعمل ضمن طاقم وسنجيب على ٔاسئلة تتعلق بالصور.•

سنجمل الدرس.•

سنقوم بتجهيز لعبة البينجو وسنلعبها مع افراد اسرتنا.•
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ماذا يجب ٔان نحّضر للحّصة؟ 
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نبدٔا بمتعة
نتعلم التعاون من النمل

  يبلغ محمود من العمر عشر سنوات، ويسكن في بيت جميل، في حي يضم الكثير من العمارات. 
وطبعا له ٔاصدقاء كثيرون، منهم مهدي ومحمد. يلتقون جميعا في ملعب صغير يلعبون فيه الكرة. 

ذات يوم فوجئ الٔصدقاء بوجود صخرة كبيرة في ملعبهم. حاول كل واحد منهم ٔان يظهر قوته، لكنهم فشلوا جميعا في تحريك الصخرة. 
وبينما هم يفكرون في طريقة لتحريك الصخرة وقع نظرهم على مشهد غريب، فقد رٔاوا طابورا طويلا من النمل يتجه إلى شيء ما، 

وازدادت دهشتهم عندما رٔاوا النمل يتعاون في حمل قطع الخبز الصغيرة جدا، والتي هي بالطبع ٔاكبر من ٔاي نملة. فجٔاة شاهدوا 
حشرة كبيرة تقترب من جموع النمل وتهاجمه، ثم دارت معركة عنيفة بين الطرفين انتهت بهزيمة شديدة للحشرة . عندها تبادل 

الٔصدقاء النظرات وظهرت ابتسامة ذات مغزى على وجوههم ، لقد تعلموا درسا مما حصل. اتجه الٔصدقاء نحو الصخرة الكبيرة 
وحاولوا تحريكها، وكم كانت فرحتهم كبيرة عندما شاهدوها تتحرك، بعد إخلاء الملعب، عادوا للعب وشعور بالسعادة يغمرهم. ّ في 
المساء حكى محمود القصة ٔالمه، فقالت وهي تبتسم: "كم من الٔشياء حولنا نستطيع ٔان نتعلم منها الكثير، حتى وإن اعتقدنا ٔان ل 

قيمة لها". فكتب محمود في كراسته "اليوم تعلمنا التعاون من النمل".
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الٓن سنتعّلم
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لحظة تفكير وتٔاّمل:

ماذا تلاحظون في الرسومات ٔاعلاه؟1.

ما هي الٔدوار لكل واحد من افراد السرة في تحضير وجبة الطعام بحسب الصور؟2.

ما هو شعور كل فرد من افراد العائلة ( الم-الب-الٔخت-الٔخ) بحسب الصور؟3.

ٔاي تغيير تقترحون ان يحدث داخل العائلة كي نصل الى مساواة في الٔدوار؟4.
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تطرق لستنتاجات ٔاساسّية:

العمل ضمن طاقم او مجموعة هو شيء ضرورّي في حياتنا اليومية فهو يضمن لنا الحصول على نتائج في وقت اقل.•

الكثير من اعمالنا تحتاج الى اكثر من مفكر واكثر من مساعد لتنفيذها.•

 قيل: "يد واحدة ل تصفق" وايًضا "يد الله مع الجماعة" العمل داخل المجموعة يؤدي الى إنجاح المهمات بصورة افضل.•

العمل ضمن طاقم يساعد في توطيد العلاقات بين افراد المجموعة.•
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نُنهي ونُجمل

رفع الكراسي في الصف هل هو عمل ذاتي ام عمل جماعي؟

ما هو الوقت اللازم لرفع الكراسي بصورة فردية؟•

ما هو الوقت اللازم لرفع الكراسي بصورة جماعية؟•

ما الوقت الذي وفرناه؟•

هل كان التنفيذ اقل صعوبة؟ بماذا؟•
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نُنهي ونُجمل

تزيين الصف هل هو عمل ذاتي ام عمل جماعي؟

ما هو الوقت اللازم لتزيين الصف بصورة فردية؟•

ما هو الوقت اللازم لتزيين الصف بصورة جماعية؟•

ما الوقت الذي وفرناه؟•

هل كان التنفيذ اقل صعوبة ؟ بماذا؟•

ما هي إيجابيات لعمل ضمن طاقم؟•
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نواصل التدّرب

نجهز بينجو العمل كطاقم:
1.نرسم مستطيل ونقسمه الى تسع طاقات.

2. الن اختاروا 9 تعابير ترونها ملائمة للتعبير عن العمل ضمن طاقم وانسخوها داخل الطاقات.
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نواصل التدّرب

قائمة التعابير للعبة "بينجو العمل ضمن طاقم": ٔاهداف مشتركة، تعّلق متبادل، مسؤولّية، التزام، تعاون، احترام، القيام •
بمهّمة، نجاح، عطاء، الشعور بالٔمان، انتماء، تعاون متبادل، إصغاء، تقّبل، تحاور، اهتمام، الشعور مع الٔخر، مبادرة، 

التشابه والختلاف، تسامح، اكتفاء ذاتي، إشراك الٔهل.

اطلبوا من افراد اسرتكم تجهيز بطاقات بينجو خاصة بهم.•

طريقة اللعب: اختاروا واحدة من بطاقات التعابير، الموجودة بالقائمة، ٔاقرٔاوا بصوت عاٍل، واطلبوا من افراد اسرتكم التي •
يظهر التعبير داخل لوحتهم ٔان يحّددوه، ؤان يشرحوا ماذا يعني بالنسبة لهم وعلاقته مع العمل ضمن طاقم حسب رٔايهم.

الفائز هو الذي يشير إلى 9 بطاقات من البطاقات التي يملكها.•
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