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מדינת ישראל
משרד החינוך

מפתח הל"ב לכיתות א-ב
נושא השיעור: אחריות ונתינה נפגשים יחד

עם המורה: מורן דהרי

נא הצטיידו בדפים, כלי כתיבה וצבעים
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מה נעשה היום?

נְִלַמד ַעל ַאְחָריּות ּוַבְגרּות•

נְִצֶּפה ְּבִסְרטֹון ָקָצר•

נְַפִעיל ֶאת ַהִּדְמיֹון•

נְִלַמד ָלַקַחת ַאְחָריּות ַּבְּסִביָבִתי ַהְּקרֹוָבה•

נִּצֹר ַמֶּׁשהּו ְמיָֻחד ְלָכל ַהִּמְׁשָּפָחה•
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מה להביא לשיעור?
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מתחילים בכיף 

ִלְפֵני ִּכְמַעט 2000 ָׁשִנים ָׁשְלטּו ָהרֹוָמִאים ְּבֶאֶרץ 

יְִׂשָרֵאל.

ַהֵקיָסר ָהרֹוָמִאי ַאְדְריָנֹוס ָעַבר ְּבֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל וְָרָאה 

ַמְרֶאה ֶׁשִהְפִליא אֹותֹו. 

 ? יודעים ָמה הּוא ָרָאה ּוָמה ָלַמד ִמָּכ
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נעים להכיר- ַהֵקיָסר ָהרֹוָמִאי ַאְדְריָנֹוס 
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ָנסּו ַלֲעצֹם ֶאת ָהֵעיַניִם ּודָמיֵינּו ֶׁשַהֵּקיָסר ּפֹוֵגׁש ֶאת 

ַהָּזֵקן  ְלַאַחר ִמְסַּפר ָׁשִנים... 

ָמה הם ָהיּו אֹוְמִרים ֶזה ְלֶזה?

 רגע של דמיון
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 וְַעְכָׁשו ּבֹואּו ִנְצֶּפה יְַחָּדיו ַּבִּמְפָּגׁש 

ֵּבין ַהֵּקיָסר וְָהִאיׁש ַהָּזֵקן
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ָרִאינּו ֶאת ַהְּתרּוָמה ֶׁשל ָהִאיׁש ַהָּזֵקן 

ַלֲאנִָׁשים ֶׁשּיְִחיּו ַאֲחָריו 

וְֶאת ָהַאְחָריּות ֶׁשִּגָּלה...
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תרגול

ִקְראּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים 
ַהֲעִתיקַּו ֶאת 
ַהִּמְׁשָּפִטים 

הַּמְתִאיִמים ָלִאיׁש 
ֶׁשַּבְּתמּונָה
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חושבים ויוצרים

ְקחּו ֶאת ַהַּדף ֶהָחָלּק 
3 ְצָבִעים:
 ֶצַבע ָאדֹם
 ֶצַבע ְּכחֹול
 וְֶצַבע ירוק

ובואו נתחיל
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חושבים ויוצרים

ָּכֵעת ֲאנִי ַאְקִריא
 ְמִׂשימֹות ֶׁשָּצִריְך ַלֲעׂשֹות ַּבַּביִת 

וְַאֶּתם תקחו ְּבָכל ַּפַעם ֶאת ַהֶּצַבע 
ַהַּמְתִאים 

וְִצּיְרּו ַקו ְּבאֹותֹו ֶצַבע ַעל ַהַּדף.
ֶצַבע ָאדֹם – ַהְּמִׂשימֹות ֶׁשִּלי
ֶצַבע ירוק – ַהְּמִׂשימֹות ֶׁשל 

ָהַאִחים/ָהֲאָחיֹות ֶׁשִּלי
ֶצַבע ׇּכחֹול- ַהְּמִׂשימֹות ֶׁשל ַההֹוִרים 

ֶׁשִּלי
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חושבים ויוצרים

ָּכֵעת ִּבְדקּו ְלִמי יֵׁש ֲהִכי ַהְרֵּבה ַקּוִים?
ַהִאם ָלֶכם? ְלהֹוִרים?

אֹו ָלַאִחים וֲַאָחיֹות ֶׁשָּלֶכם?

ַהִאם ֲאנִי ַמְרֶּבה ַלֲעזֹר ִּבְמִׂשימֹות ַּבַּביִת 
אֹו ֶׁשֲאנִי יָכֹול יֹוֵתר?

ַמָּמׁש ְמַסְקֵרן אֹוִתי ִלְראֹות
 ֶאת ַהַּדף ֶׁשָּלֶכם ָׁשם ַּבַּביִת...
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מסכמים

ָלַמְדנּו ַהּיֹום ַעל:

*ֲעָרִכים ֲחׁשּוִבים ַּבֶחְבָרה ֶׁשָּלנּו וְַׂשְמנּו ָּדֵגׁש ַעל 
ֵעֶרְך ָהַאְחָריּות וְַהּנְִתינָה.

*ָּכל ֶאָחד יָכֹול ִלְתרֹם, ַהְּתרּוָמה ֶׁשָּלֶכם יְָלִדים 
ֲחׁשּוָבה ְלַחּיִים נְִעיִמים וְטֹוִבים ַּבְּסִביָבה 

ַהְּקרֹוָבה- ַהַּביִת ֶׁשָּלֶכם.
*ָּכל ֶאָחד וְַאַחת יָכֹול ִלְהיֹות ּבֹוֵגר, ַאְחַראי 

וְתֹוֵרם.



15

ממשיכים לתרגל

 ְלִסּיּום ּתּוְכלּו
 ְלָהִכין

..ַַּּביִת ֶאת לּוַח ַהְּמִׂשימֹות ַהְּׁשבּוִעּיֹות ֶׁשָּלֶכםב
 ּבֹואּו

ְִּראּו ַּבֻּדְגָמה ֶׁשִּלְפנֵיֶכםת
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מדינת ישראל
משרד החינוך

תודה שצפיתם בשידור
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