
 שה הבינלאומיישעורים ליום המשפחה וליום הא
 עינת סלם

  
 -1שעור מספר 

 שה הבינלאומייההבדל בין יום האם ליום המשפחה וליום הא

 שה הבינלאומי.י: מה ההבדל בין יום האם )שהתבטל(, יום המשפחה ויום האשיחה
  

 :ההבדלים בין שלושת הימים -למורה 
  

ום זה נלקחו הנשים לתצוגות בי, ולכן שה כאם וכמטפלת בילדיםייום האם נוצר לטיפוח הא
רים לבגדים ולהרצאות על גידול ילדים. אין ספק שבתקופה א, בז, יום איפוראופנה

מות עצמן המודרנית רצון הנשים להיחשב כאימהות אך יחד עם זה כנשים עובדות המקיי
 בכבוד בכל התחומים

  
יום המשפחה נוצר לאחר ביטול יום האם כיום לטיפוח הקן המשפחתי. מסמל את הקשרים 

 בין בני הזוג, האהבה במשפחה וכו'
  

שה הבינלאומי נוצר במטרה להיאבק על זכויות לשוויון בין המינים בתחומים ייום הא
השונים כמו: משכורת שווה לעבודה שווה, מאבק באלימות נגד נשים, זכויות שוות בבית, 

 , בהתקדמות בעבודה, בספורט ועודבצבא
  

 לאחר השיחה הבסיסית:
  

כתובה באמצע הבריסטול. מחלקים לילדים/ות בריסטולים קטנים עם מלה  .א
מהכיתה כתוב על הבריסטול יום האם לחלק יום המשפחה ולחלק יום   לחלק

 שה הבינלאומי.יהא

 מילים שמזכירה להם המילה. 15כל ילד/ה רושם/ת מסביב לפחות  .ב

 עורכים השוואה בין הרשימות השונות. .ג

 דיון איזה יום צריך לציין בימים המודרניים? .ד

 בר מה הוא כל יום.הס .ה

 אוספים מהילדים/ות את עבודותיהם ותולים בכיתה. .ו
 

 כתיבה יצירתית: - נוספותאפשרויות 
  

 ליום האשה:
  פגשתי אשה בתפקיד חשוב .1
 כתיבת ברכה לנשים ליום האשה הבינלאומי .2
 כתיבת מכתב לאשה על יום האשה הבינלאומי .3
 כתיבת מכתב לאחד מארגוני הנשים. .4
 ת מכתב לגבר על יום האשה ושוויון זכויותכתיב .5
  

 ליום המשפחה:
 פגשתי משפחה מעניינת... .1
 ברכה ואיחולים למשפחה השוויונית... .2
 יש לי בן/בת משפחה בתפקיד מיוחד... .3
 כשאהיה גדול/ה משפחתי תהיה... .4
 כתיבת משפטי מפתח ליום האשה הבינלאומי: .5
 הילדים/ות ימציאו משפטים בתחום הנושא של שוויון הזדמנויות בין המינים. .6
 הילדים/ות יכתבו זאת על רצועות והדבר יתלה בכיתה או/ו בבית הספר. .7
  

 כתיבת משפטי מפתח ליום המשפחה:
הילדים יכתבו כרזות עם משפטים על שוויון בין המינים במשפחה, הכרזות יתלו בכניסה 

 לבית הספר.



 -2ר מספר שעו 
 שעור נוסף בנושא השוויון בין המינים לכיתות הבוגרות

 לדבר עם הילדים/ות על משמעותו של פתגם .א
 לתת לילדים/ות למיין את הפתגמים המצולמים למיונים שונים .ב
 לבדוק את המיונים השונים .ג
 להגיע לשיחה על משמעות הפתגמים לפי המיונים .ד
 ות לאור הפתגמים מה הוא יום האשה הבינלאומילהסביר לילדים/ .ה
 הילדים/ות ימציאו פתגמים חדשים המתאימים ליום האשה הבינלאומי .ו
הילדים/ות יכתבו את הפתגמים שהמציאו על רצועות בריסטול והדברים יתלו  .ז

 בכיתה או בבית הספר.
  


