
 

 

 

  

 מקצועות

  איזה מקצוע היית משבץ הכי הרבה
 ?במערכת

 מה המקצוע הכי מענין בבית הספר. 

 איזה מקצוע היית , לו היית מנהל בית ספר
 .מוסיף למערכת הלימודים

 על איזה מקצוע היית מוותר? 

 מדוע. אילו מקצועות אהובים עליך? 

 איזה מקצוע היית בוחר . דמיין שאתה מורה
 ?מדוע? ללמד

  יעזור לך ________ כיצד לדעתך מקצוע
 ?בחיים

 אילו ? מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול
 ?מקצועות יעזרו לך להגשים חלום זה

 

 לימודים

 מה המקצוע האהוב עליך? 

 מה הסיבה שאתה אוהב מקצוע זה? 

 האם אהבת ללמוד בעבר? 

 איזה זיכרון ילדות יש לך מהלימודים? 

 שאתה מוותר לעצמך  קורה
 ?בלימודים

 מה תרצה להיות כשתהיה גדול? 

  מה היא מטרת הלימודים בבית
 ?הספר

 באיזה אופן אתה אוהב ללמוד? 

 

 תחביבים

 מהם התחביבים שלך. 

 מה זה תחביב בעיניך. 

 ה מכיר אנשים נוספים עם האם את
 .תחביב דומה

 אתה מכיר מישהו עם תחביב מיוחד. 

 כמה זמן אתה מקדיש לתחביב שלך .
 .באיזה אופן

 כיצד הגעת אליו. מי הכיר לך תחביב זה? 

  איך אתה חושב יוכל תחביב זה לשרת
 .אותך בעתיד

 ספר משהו מענין שקשור בתחביב שלך. 

  כיצד תשכנע אחרים לעסוק בתחביב
 .שלך

 חברים

 מה חשוב לך בחברים. 

 מי החברים הטובים שלך. 

  האם יש משיהו שהיית רוצה להיות חבר
 .שלו

  האם יש לך חבר שהיית רוצה לחדש את
 .החברות איתו

  בכיתהמי החברים שלך. 

 ליד מי היית רוצה לשבת. 

 מהו חבר טוב בעיניך. 

  האם נפגשת עם חוויה בה לא רצו
 ?בחברתך

  איך אתה רואה את הכיתה שלנו מבחינה
 .חברתית

 חוגים
  אוהבאילו חוגים אתה. 

 האם אתה רשום לחוג מסוים. 

  המנהל ביקש ממני לפתוח חוג בבית
 .יש לך רעיונות לתת לי. הספר

 הבן שלי מאד מתלבט לאיזה חוג ללכת . 

 ?יש לך המלצות

 מה ההבדל בין חוג לשיעור בבית הספר. 

  אילו חוגים היית רוצה שיהיו בבית
 .הספר

 באיזה חוג לא היית משתתף? 

 משפחה
 מה השמות שיש לכם במשפחה? 

 עם מי במשפחה את הכי אוהב לשחק? 

 האם יש לך סבים וסבתות. 

 איפה אתה ? כמה אחים אתם במשפחה
 .ממוקם

 איזו חוויה משפחתית זכורה לך במיוחד. 

  במשפחה שלךמה מיוחד. 

  איזו פעילות משפחתית אתה אוהב שאתם
 .עושים

 למי אתה קשור במשפחה ומדוע. 

 מה אתה אוהב . במה אבא ואמא עובדים
 .בעובדה שלהם

  יש משהו שהיית רוצה שתעשו כמשפחה
 .ועוד לא עשיתם

 איך הקשר עם המשפחה המורחבת. 

 חופש          
 מה זה חופש בשבילך. 

 לאן היית רוצה לצאת לחופש. 

  איזו חוויה זכורה לך מאחד החופשים
 .שלכם

 בעסת האם היתה איזו חופשה שהת
 ?מה הסיבה? ממנה

 מה התוכניות שלך לחופש הגדול. 

 מה אתה הכי אוהב לעשות בחופשה. 

  האם אתה חושב שחשוב לשמור על
 .קשר עם בית הספר בחופש

  שעולות לך בראש תגיד לי עשר מילים
 .שקשורות לחופש הגדול

  האם יש משהו מבית הספר אליו
 ?תתגעגע בזמן החופש

 חברים

  מה היית משנה בגיבוש החברתי
 .אצלנו בכיתה

  מה היה מסייע לך להרגיש טוב יותר
 .מבחינה חברתית בכיתה



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 בעלי חיים

 אילו בעלי חיים אתה אוהב. 

 האם גידלת אי פעם בעל חיים. 

 איזה בעל חיים היית , אילו היית בעל חיים
 ?מדוע. רוצה להיות

 האם יש בעל חיים שאינך אוהב. 

  אם היית יכול לגדל איזו חיה שאתה
 .מה היית בוחר, רוצה

 על אילו . המנהל חושב לפתוח פינת חי
 .חיות אתה ממליץ

 יש לך . מכל חיה אפשר ללמוד משהו
 ?רעיון לחיה שאפשר ללמוד ממנה משהו

  אתה חושב על חיה .אני בוחר אות –מורה
 .באות הזו

 ?תכונה של הארנב. ארנב. 'א –תלמיד    

 

 מקום מגורים
 היכן אתה גר. 

 מה מיוחד במקום בו אתה גר. 

 את החדר , תתאר לי את הבית שלך
 .שלך

  אמור שלושה דברים חיוביים
 .שקיימים היכן שאתה גר

 מה, לו יכולת לשנות משהו במקום 
 ?היית משנה

 איפה היית , לו יכולת לבחור היכן לגור
 .מדוע. רוצה

 איזה מקום בארץ אתה הכי אוהב. 

  מה האפשרויות שיש לילדים בגילך
 .במקום בו אתה גר

 היכן. האם עברת דירות בחייך. 

 

 

 פחדים      
 האם יש דברים מהם אתה פוחד. 

  כיצד התמודדת במהלך המלחמה
 .אצלכםהאם היו אזעקות . בעזה

 מה עוזר לך להתגבר , כשאתה פוחד
 .על הפחד

  האם יש משהו ממנו פחדת בעבר וכעת
 .כיצד התגברת? כבר לא

  מה תייעץ לילד שיאמר לך שהוא פוחד
 .מהאזעקות

  האם יש משיהו בבית הספר שאתה
 ?מדוע. פוחד ממנו

 את מי אתה משתף כשאתה פוחד. 

 ממה אתה חושב ילדים הכי פוחדים. 

 

 יםבעלי חי

 האם ישנם בעלי חיים שאתה פוחד מהם. 

 אילו בעלי . אם היינו מקרינים סרט בכיתה
 .חיים היית רוצה לראות

  האם יש בעל חיים שאתה פוחד ממנו
 .והתגברת

 

 (חובת הלבבות –רבנו בחיי )

 

 משפטים להשלמה
  הייתי( 'צבע וכו, חיה)אילו הייתי... 

 אני, כשמכעיסים אותי.... 

 אני מאוד נעלב ש.... 

 בבית שלי אבא ואמא ... 

 מה שמיוחד בי זה..... 

 החלום שלי הוא... 

  קשה לי כש... 

 מאוד משמח אותי כאשר... 

 אני מאוד אוהב ל... 

 אם קשה לי להרדם אני, בלילה... 

  אני, מישהו פוגע ביאם... 

 כאשר, הייתי מאוד עצוב... 

 חבר טוב הוא חבר ש... 

 אני מאחל לעצמיש... 

 

 

 

 משחקים אפשריים לשניים
 דמקה 

 שחמט 

  עיגול –איקס 

 דומם, צומח, חי 

  (קלפים)מלחמה 

  כל אחד עם צבע  –" אילם"ציור בשניים
וכל אחד בתורו מסמן סימון אחד והשני 

 .ללא מילים. ממשיך

 "השני . אחד חושב על דמות –" נחש מי
צריך לנחש מי הדמות בסיוע עשר שאלות 

 .לא/של כן

  הראשון מתחיל  –סיפור בהמשכים
ליצירת ... 'השני משפט שני וכו. משפט

 .סיפור עם רצף

 משחק הזיכרון 

 

 

 ד"ס ממ"ביה

 חברון בנים
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