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מדינת ישראל
משרד החינוך

מפתח הל"ב לכיתות ג-ד
נושא השיעור: נתינה 

עם המורה: איילת ויסקוס

נא הצטיידו במחברת וכלי כתיבה
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מה נעשה היום?

• היום נשוחח בשיעור על ערך הנתינה

• נלמד ביחד על סוגי הנתינה השונים, ובאילו דרכים אפשר לתת

• נקרא סיפור

• ונכין משימה קצרה לבני המשפחה
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מה להביא לשיעור?
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מתחילים בכיף- מה בתמונה? 
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 נתינה - הגדרה
מילונית

 ְנִתיָנה - שם הפעולה של
 נוֵתן-  העברה לידי ַאֵחר,

מסירה, ַמָתן

  השורש נ .ת .נ
 אפשר לקרוא אותו
 בשני הכיוונים אותו

דבר. נותנים מצד
 אחד מקבלים מצד

.שני
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רגע של מחשבה
 אצלנו "נתינה" היא
לא רק ערך במילון.
 אצלנו "נתינה" היא
מה שאנחנו אומרים

 ומה שאנו עושים
בכל ימות השבוע

:באופן קבוע

 כל אחד מאתנו
מושיט יד לחברו,

 תומך ומסייע
מעומק לבו.

 מקשיב, מעודד
 ואומר מילה

.טובה

 משאיל ציוד, משתף
 במשחק ומסייע

במשימה.
 וכשהכול נעשה מעומק

 הלב,אין פלא שזה בינינו
.מקרב
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איזה סוגי נתינה מופיעים בטקסט? 

  .מעודד ואומר מילה טובה

משאיל ציוד, מסייע במשימה

תומך ומסייע מעומק ליבו 

משתף במשחק
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איזה סוגי נתינה מופיעים בטקסט? 

(נתינה מופשטת(בלתי מילולית   

נתינה מוחשית

נתינה  מילולית 

נתינה מופשטת
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משאיל ציוד, מסייע במשימה

תרגול

  .מעודד ואומר מילה טובה

תומך ומסייע מעומק ליבו 

משתף במשחק

 נתינה מילולית

 נתינה מופשטת 

 נתינה
מוחשית

 נתינה
מופשטת
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איזה סוגי נתינה מופיעים בטקסט? 
נתינה מופשטת (בלתי מילולית)

נתינה מילולית

נתינה מופשטת

נתינה מוחשית

תומך ומסייע מעומק ליבו 

  .מעודד ואומר מילה טובה

משתף במשחק

משאיל ציוד, מסייע במשימה
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דוגמאות לנתינה מופשטת

 מחיאתהקשבהמבטחיוך
כפיים

לחיצת יד
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נתינה מופשטת (בלתי מילולית) 
לעזור לחבר שנפל , לקום באוטובוס לאדם מבוגר ממני

מושיט יד לעזרה משתף במשחק מקשיב
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נתינה מוחשית 
כסף , בגדים , משחק , כלי כתיבה , אוכל , ספר קריאה...
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נתינה מוחשית 
כסף , בגדים , משחק , כלי כתיבה , אוכל , ספר קריאה...
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נתינה מילולית
מילות עידוד : יופי , נהדר , כל הכבוד..

עצה מילה טובה מחמאה חיוך
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מתי אנחנו נותנים?
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מסכמים

חשבו למי תרצו לתת? 

מה תרצו לתת?

ומהן הפעולות הנדרשות ? 



18

ממשיכים למשימה בבית 

כתבו בגוגל – "פרזנטציה בריבוע- נתינה"
אתם מוזמנים להיכנס למצגת 

האינטראקטיבית, לענות על השאלות העוסקות 
בערך הנתינה ולצפות בסרטונים. 

זהו סיכום מצוין של מה שלמדנו כאן היום
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מדינת ישראל
משרד החינוך

תודה שצפיתם בשידור
הופק עבור משרד החינוך ע״י מטח
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