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 פנים רבות לאדם -ערך חודש אדר "נתינה"  נושא השיעור:

 מערך שיעור בלמידה מרחוק

 

 ד' -ג' גיל התלמידים:

 סינכורנית-אפעילות  משך הזמן:

)ניתן לבחור באחד משירי  התלמידבחירות מוסיקליות לבחירת  שמות היצירות ויוצריהם:

 פורים(

 

 מטרות השיעור

תאם למגוון דפוסי התנהגות והערכים המאפיינים את לעודד פרשנות ויצירה תנועתיים בה .1

 דמויות התחפושות השונות. 

  .ורגשות רעיונות, מושגיםביטוי התנועתית של התלמיד ביחס לשכלול יכולת ה .2

 

 מידע למורה

תינה הינה מערכי היסוד בחברה נ ."נתינה"בתכנית מפתח הל"ב הוא  אדרערך חודש 

 ערבות ההדדית ללכידות חבריה ולביסוס יסודותיה.המכירה בתרומתן של הסולידאריות וה

חברה ערכית הדוגלת בנתינה לזולת ולסביבה מעודדת את חבריה לגלות אכפתיות וערנות 

 לסובב; להושיט יד לאחר ולפעול למימוש צרכיו ולקידום רווחתו.

 פתיח לתלמידים:דוגמה ל

נה". נתינה לזולת, גילוי תלמידים יקרים, ערך חודש אדר בתכנית "מפתח הל"ב" הוא "נתי

 אכפתיות ועזרה לאחר. בחודש אדר חוגגים גם את חג פורים.

 

 תיאור הפעילויות

 )ר' נספח( מתוך תכנית מפתח הל"ב.  הסיפור "ארגז התחפושות" התלמידים יקראו את .1

שדרכה יוכל לתת ולהעניק לתלמידים אחרים מחוזקותיה, כל תלמיד יבחר תחפושת  .2

לדוגמא: ילד שאוהב להצחיק יכול לבחור את תחפושת הליצן באמצעותה יעניק צחוק 

איזו דמות ויחשבו ושמחה לאחרים ויצור קטע תנועתי קצר בהתאם לתחפושת שבחר 

 .אותםמייצגת 

 .שבחרוצרו קטע תנועתי בהתאם לתחפושת התלמידים י .3

 שיצרו.שיר או מנגינה מתאימה לקטע  ים יבחרוהתלמיד .4
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בחירתם  הסבר על תוך המורה אל וישלחומבצעים את הקטע  עצמםאת התלמידים יצלמו  .5

 .בתחפושת

 

 דוגמה לפעילות:קישור/משפט/

 "בים מנצחים ופותחים את פתגם החודש: "מעשים טו -ערך חודש אדר "נתינה

 הלבבות". )אחד העם(

  מתוך אגף א' לחינוך יסודי.לשעת חינוך" בחודש אדר –"מפתח הל"ב , 

  

 

 היבטים מתכנית הלימודים החדשה

 יטוי אישיב, נתינהערך: 

 התלמידים לוקחים חלק פעיל בשיעור בחלקי היצירהמעורבות: 

 חשיבה יצירתית ומסוגלות עצמיתמיומנויות למידיה: 

 ידע גוף וטכניקה, יצירה ומופע רכיבי ליבה מהתכנית:

 

 נספח:

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=enu6GFQPJ4o
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/ChodeshAdar.htm

