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 "נתינה" –ערך חודש אדר  נושא השיעור:

 / סינכרוני פניםמערך שיעור פנים אל 

 

 'ב - א' גיל התלמידים:

 דקות 54 יחידת שיעור משך הזמן:

"מתנות קטנות", "אלוהים כגון:  בחירות מוסיקליות לבחירת המורה שמות היצירות ויוצריהם:

 .נתן לך במתנה"

 

 מטרות השיעור

 .הנתינהבהתייחס לערך תנועה בשל כל תלמיד  ביטוי אישי לאפשר מתן .1

 .כרטיסיותליצור ולהתבטא בתנועה תוך עבודה עם  .2

  .ההיכרות עם חברי הקבוצה באמצעות התנועה לקדם העמקת .3

 

 מידע למורה

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

 ת ההדדית ללכידות חבריה ולביסוס יסודותיה.המכירה בתרומתן של הסולידאריות והערבו

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

 לסובב; להושיט יד לאחר ולפעול למימוש צרכיו ולקידום רווחתו.

 

 תיאור הפעילויות

התלמידים: המורה תשאל את  .אדרערך חודש  -"נתינה"תציג את נושא השיעור: המורה  .1

 .דק( 4)איזה דברים אנו יכולים לתת? 

המורה תנחה את התלמידים להתקדם במרחב בדרכים שונות )הליכה לאחור, דילוגים,  .2

לתלמיד  ייתן בעזרת תנועות הגוף תלמיד צעדי רדיפה ועוד(, כאשר המוסיקה תיעצר,

 .דק'( 11) מולו "מתנה". לחזור על ההנחיה מספר פעמיםשנמצא 

ובה  מתוך תכנית מפתח הל"ב נספחים(ר' ) קבל כרטיסיהיכל זוג תלמידים  -גותחלוקה לזו .3

 .דק'( 11) בהתאם לכרטיסיהליצור משפט תנועתי קצר  כל זוג על .סיטואציה של נתינה

כל שני זוגות יציגו במליאה את המשפט התנועתי שיצרו ועל שאר התלמידים יהיה לנחש  .5

 .דק'( 11) נתינה שהתלמידים הציגוהמהי סיטואציית 
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 : הנתינהבנושא ורפלקציה דיון  .4

 .דק'( 11) :תבקש מהתלמידים לשתף המורה

  ?איך הרגשתם לתת לחבר הכיתה מתנה תנועתית 

 ?איך הרגשתם לקבל מתנה תנועתית מחבר לכיתה 

 ?מה אתם מעדיפים לתת או לקבל? פרטו 

 

 דוגמה לפעילות:קישור/משפט/

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

 הלבבות". )אחד העם(

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

 

 היבטים מתכנית הלימודים החדשה

 נתינהערך: 

 התלמידים לוקחים חלק פעיל בשיעור בחלקי היצירהמעורבות: 

 חשיבה יצירתית, מוטיבציה ומסוגלות עצמיתמיומנויות למידה: 

 יצירה ומופעידע גוף וטכניקה,  רכיבי ליבה מהתכנית:

 

 כרטיסיות - נספחים

 

 

 

 

 

 

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