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 –צוות" ב הערך חודש סיוון "עבוד  א השיעור:נוש

 יצירת ריקוד קבוצתי 

 

 ו' –ה' גיל התלמידים : 

 דקות 45יחידת שיעור  משך הזמן:

 שמרית אור. -"יחד" שם השיר:

 

 מטרות השיעור

 תלמידים בהתייחס לערך "עבודה בצוות".תנועתי של הביטוי לעודד יצירתיות ו .1

טע תנועתי רציף מתוך התחשבות הדדית תוך עבודה באמצעות יצירת קלעודד יצירתיות  .2

 וכללי עבודת הצוות.

 לעודד עבודה בצוות בהשראת ערכים מתוך שיר הנושא כמו:  .3

 סובלנות ומחויבות הדדית. נתינה, שיתוף פעולה, הכלה, אמונה, התמדה, נחישות,

 שיח אישי וקבוצתי בין התלמידים.דד לעו .4

 

 מידע למורה:

צוות הינו קבוצה של אנשים הפועלת תוך שיתוף פעולה ותלות הדדית לשם השגת מטרה או 

השלמת משימה. בהתבסס על הגדרות, תיאוריות ומודלים שונים המתייחסים לצוות 

  ולמשימותיו. ניתן לאפיין את עבודת הצוות עפ"י המרכיבים הבאים:

 חברי הצוות פועלים להשגת מטרה משותפת. -טרה מ

חברי הצוות תלויים זה בזה וזקוקים לניסיונו, לכישרונו ולתרומתו הייחודית של  -תלות הדדית 

 -כל חבר על מנת להשיג את המטרה המשותפת.

חברי הצוות מגלים מחויבות להשגת המטרה המשותפת ומכירים בכך שהדרך  -מחויבות 

 שגת המטרה הינה לעבוד ביחד.היעילה ביותר לה

בצוות קיימים חלוקת תפקידים מוגדרת וידועה, תהליכים מובנים,  -מנגנונים ותהליכים מובנים 

 כללים ונהלים היוצרים תיאום בין כלל הפעולות של חברי הצוות.

לצוות יש הכרה חיצונית בייחודו. הכרה זו מספקת לחברי הצוות תחושת שייכות  -הכרה 

 עניקה משמעות לעבודתו.וגאווה ומ

 

 מהלך השיעור:

 דק'( 5) "יחד"/שמרית אור. . המורה תשמיע לתלמידים את השיר1

 דק'( 5) נושא השיעור.המילים העוסקות באת מתוך השיר תלמידים יזקקו ה. 2
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 מרכיבי הכוריאוגרפיה: זמנים ותתייחס ל מכירים שהתלמידיםקטע מחולי  תציגהמורה . 3

 דק'( 10) מבנים במרחב, חזיתות וגבהים.

 דק'(. 5) .ותלמד את התלמידים כוריאוגרפיה לבית הראשון של השיר תיצור. המורה 4

 .(בקבוצה תלמידים 4-5)המורה תחלק את התלמידים לקבוצות  .5

 דק'( 5)  הכוריאוגרפיה:  יהיה אחראי על מרכיב אחר מתוך מרכיבי תלמידכל 

 ספירות. 8יתות וגבהים למשך זמנים מבנים במרחב, חז

 דק'( 10) כל קבוצה תציג במליאה את הקומפוזיציה שיצרה. .6

 דק'( 5) :שיח קבוצתי. 7

  צוותהעבודה בהצלחתם לנהל ביניכם את כיצד? 

  מנחים?הכללים ל פי הלעבוד עתארו כיצד היה 

  הצלחתם להכיל אחד את השני ברמת תוצר שרציתם?אתם חושבים שהאם נמקו 

 

 דוגמה לפעילות:ר/משפט/קישו

 "פתגם החודש: "טובים השניים מן האחד".  -ערך חודש סיוון "עבודת צוות 

 .)'קוהלת ד, ט( 

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

 יחד" / שמרית אור קישור לשיר". 

  

 היבטים מתכנית הלימודים החדשה:

 שיתוף פעולה.יצירתיות,  עבודת צוות,ערך: 

 עיל בשיעור בחלקי היצירה.פים לוקחים חלק תלמיד מעורבות:

 .ת"צוובעבודת "ערך חודש סיוון: רלוונטיות: 

 יצירה ומופע. רכיבי ליבה מהתכנית:
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