
 :לצוות החינוכי הקדמה

הצטמצמו אפשרויות היציאה , עם התפשטות נגיף הקורונה, במהלך החודשים האחרונים

הרשת תפסה מקום מרכזי וזמן רב בחיינו וסיפקה מענה בהיבטים מגוונים  , בתוך כך. מהבית

, קניות, שמירה על קשר עם בני משפחה, מפגשים עם חברים, למידה מרחוק -ולצרכים שונים
 . צפייה בתכנים שונים ועוד

מתמודדים הילדים , המאופיינת בשעות פנאי מרובות, עם היציאה הקרבה לחופשת הקיץ
 .והוריהם עם התלבטויות הקשורות להתנהלות הילדים בשעות הפנאי במרחבי החיים השונים

 טאבלט, טלפון, מחשב)שעות הפנאי מתורגמות לשימוש ממושך במסכים , לעתים קרובות

, בתוך כך. פרסום תמונות וסרטונים ועוד, ביוטיובריםצפייה , משחקי רשתלצורך ( ועוד

חשוב לזכור  , בנוסף .עלולים הילדים להיחשף למצבים מורכבים ואף מסוכנים במרחבי הרשת
 .כי שימוש רב במסכים עלול להשפיע על המיומנויות החברתיות פנים אל פנים ועל בריאותם

,  ילדינו ימשיכו להתנהל חשוב לזכור כי הרשת היא מרחב בו, עם החזרה ההדרגתית לשגרה
 .אך זה הוא מרחב אחד מיני רבים במרחבי החיים השונים

על משך , בשיעורנו היום נזמין את הילדים לחשוב על התנהלות מושכלת בשעות הפנאי

נזכיר , כמו כן. השימוש במסכים ועל החשיבות שבכיבוד הגבולות שמציבים ההורים
 .בריאות ואחריות, לתלמידינו שגם הם מסוגלים להציב לעצמם גבולות של בטיחות
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 .מידע זה נועד למורה המעבירה את השיעור ולא להצגה לתלמידים
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 :פעילות מעוררת עניין לפתיחת השיעור-"?של מי המתנה הזו"

האם הייתם פותחים את  : תמונה של מתנה בהקשרים שונים ותשאלהמורה תציג לתלמידים 

 ?המתנה ומדוע
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אין צורך להעביר   -למורה)משחק מעורר עניין לפתיחת השיעור  -"מתמסרים ומשתפים"

 (.ניתן לבחור בין השתיים בהתאם להיכרות עם הכיתה. שתי פעילויות פתיחה

ת ותבקש לענות על אחת מהשאלות /ה אחר/המורה תמסור את הכדור בכל פעם לתלמיד

 :הבאות

 ?מתאים לגילכם' לגו'משחק ב, לדעתכם, האם1.

 ?מתאימה לגילכם, שהייה בים ללא מבוגר, לדעתכם, האם2.

 ?מתאימה לגילכם, רכיבה על אופניים, לדעתכם, האם3.

 ?מתאימה לגילכם, צפייה בטלוויזיה בסרטי אימה, לדעתכם, האם4.

 

 :דיון כיתתי

 ?לפי מה אנחנו מחליטים אם משהו מתאים לגילנו* 
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הפעלת שיקול דעת   אודות "הינשוף בארץ המסכים ושופינבי הארנב "הקראת הסיפור 

 .לפני חשיפה לתכנים ברשת

 .המורה תקריא את הסיפור ותשאל את התלמידים את השאלות המופיעות במהלכו1.

, ערכיים, רגשיים -בו יעלו היבטים שונים יתקיים דיון כיתתי , בתום הקראת הסיפור2.

 .חברתיים
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 .המורה תזמין את תלמידי הכיתה לענות על השאלה
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 :חשוב לתווך לתלמידים את ההסבר המצורף! חכם ברשת

דפיקות לב )ראינו תוכן שגרם לנו להרגיש תחושות לא נעימות בגוף : חושים ותחושות -ח

 (.זיעה, כאבי בטן, מואצות

 .לתוכן שהגיע אלינו יש שם לא ברור ואיננו מבינים אותו: כותרת -כ

 .אנחנו לא מבינים מה רואים בתמונה או בסרטון: מראה -מ

  

,  נוחות-אי, חשדנות, פחד, בהלה)עולים בנו רגשות לא נעימים , לאחר שצפינו בתוכן :רגש -ר

 (.מבוכה ועוד

 .או כינוי האמיתיאיננו מכירים את השולח ואיננו בטוחים האם זהו שמו : שם השולח -ש

קושי לישון  , למשל)אנחנו חוששים מההשלכות בעקבות החשיפה שלנו לתוכן  :תוצאה -ת

 (.רצון להתנתק מהמחשב ועוד, בלילה
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ככל הנראה התוכן שהגיע אלינו אינו מתאים לגילנו  , כשאחת מנורות האזהרה נדלקת

 .ועלינו לפנות למבוגר לעזרה
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 .תקיים שיח עם התלמידים בהתאם לשאלות המנחות המורה

 

   :בסיום הדיון

לגבי הדרך שבה כדאי להתנהל עם  ושופיהתלמידים ישתפו מה למדו מסיפורם של נבי 

תכנים  , לחץ, תכנים שמעוררים פחד)גיל  תואמיחשיפה לתכנים שאינם /סרטונים/תמונות

   (.תכנים מיניים ועוד, אלימים
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 פועלים לתרגום התנהגותי: סיום השיעור

ותבקש מהם לצייר את אחד !" חכם ברשת"המורה תיתן לכל התלמידים את דף העבודה 

 .הינשוף לימד אותנו ששופימכללי הזהירות 
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