
 ...אביב גפן" גם ללב ארבע עונות -כמו הטבע "

 תחום כישורי חיים, אגף תכניות סיוע ומניעה ,השירות הפסיכולוגי ייעוצי

עיבוד רגשי של מכלול חוויות שנת  
 ,  הלימודים

 .כחלק מתהליך הפרידה מהכיתה 



 

נסו להיזכר בתמונה שלכם מיום  

?  איך נראיתם. הלימודים הראשון השנה

מה  ? מאיפה הגעתם לבית הספר

?  היה קר? מה הייתה העונה? לבשתם

את  , עם מי באתם לבית הספר? היה חם

 ?את מי הכרתם? מי פגשתם

 
   ?מי מעוניין לשתף



דפדפו באלבום התמונות הפרטי שלכם  , כעת

 –מצאו תמונה שלכם מהשנה מכל עונה , בטלפון
תמונה חורפית  , תמונת סתיו, תמונה קיצית

 .ותמונה אביבית



חפיסת תקבל רביעייה כל , התחלקו לרביעיות

המורכבת מארבעה קלפי שאלות לכל  . קלפים

כל תלמיד בתורו מפנה שאלה מבין שאלות  . עונה

 .  לתלמיד אחר, העונה שבידיו

של דבר כל תלמיד שואל ארבע שאלות  בסופו 

 4ואת כל תלמיד שואלים . ארבעה תלמידים

 .כל שאלה מעונה אחרת, שאלות

להראות את התמונה אתם מוזמנים , תענוכאשר 

 .שלכםמהטלפון , שלכםהעונתית 



 

 –... עם הפנים אל הים

איזה אופק חדש נפרש  

בפני עם סיום שנת  

 הלימודים

חם  ... לכבוד השרב הגדול

נושא לימודי   –מהתנור 

שלמדתי השנה שעניין  

 אותי וסיקרן אותי במיוחד

 -שאלות קיץ 

 

... לקראת החופש הקרב ובא

משהו טוב שלמדתי על  

עצמי השנה ושגורם לי ממש  

 לסמוך על עצמי

 30 -שורף ', אאוץ

טעות  ! מעלות בצל

שעשיתי השנה ושאני 

 מצטער עליה



מעברים   –עונת מעבר 

לא תמיד זה , ושינויים

מה קשה לי עם  –קל 

מעברים ומה עוזר לי  

 ?להתמודד איתם

כאשר אני חושב  –שלכת 

על הפרידה האחד מהשני 

אילו רגשות  , ומהמורה

קצת קר וקצת   –קריר  ?ומחשבות זה מעלה בי

מה ! ?מבלבל, חם

הדברים שמבלבלים אותי  

 ?בסוף השנה, עכשיו

יש משהו   –" אחרי החגים"

מה , חגיגי בלצאת לחופשה

אני מאחל לעצמי שיקרה לי  

 ?טוב ומשמח בקיץ הקרוב
 שאלות

  -סתיו  
 

 

 



אילו דברים   –פריחה 

טובים גיליתי השנה על  

 ?עצמי ועל חברי

אילו דברים  –פירות 

הישגים והצלחות  , טובים

 ?השגתי השנה

באילו תחומים   -צמיחה 

אני מרגיש שצמחתי 

 ?והתפתחתי

באילו תחומים אני   –ירוק 

מרגיש שעלי להמשיך 

להשקיע כדי לצמוח  

 ?ולגדול

 - אביב שאלות

 

 

 



משהו  ... שיטפונות 

שעשיתי השנה בלי  

פשוט נסחפתי  , לחשוב

 ואני מצטער על כך

למי  ... משמיים גשםגשם 

הייתי רוצה לומר תודה  

על ברכה או על שפע  

 שהעניק לי השנה

וזה מעלה בי זיכרון  ... קר

משהו שהשקעתי   –יקר 

בו השנה מאמצים גדולים  

אולי  , אנרגיה, של זמן

 ....אפילו כסף

מה ... קר בחוץ וחם בלב

זה אומר בשבילי 

להיפרד מהחברים 

 ?לכיתה לחופשת הקיץ

שאלות  

 חורף



 

   – במליאה שיחה

 הפעילות כדי תוך בכם צפו רגשות אילו•

 ?המשחק כדי תוך בכם עלו מחשבות אילו•

  ארבע במחזוריות למצוא ניתן תקווה של מסר איזה•

 ?הטבע של העונות
  



 

  
 גלגול החיים –מזחל לפרפר  -לסיום נקרין את הסרטון 

lapse-Monarch Butterfly Metamorphosis time 

  
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ocWgSgMGxOc
https://www.youtube.com/watch?v=ocWgSgMGxOc
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