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

 / סינכרונימערך שיעור פנים אל פנים 

 

 ד' -ג' גיל התלמידים:

 דקות 54 יחידת שיעור משך הזמן:

)ניתן לבחור באחד משירי  בחירות מוסיקליות לבחירת המורה שמות היצירות ויוצריהם:

 פורים(

 

 מטרות השיעור

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

  דמויות התחפושות השונות.

  .ורגשות רעיונות, מושגיםביטוי התנועתית של התלמיד ביחס להשכלול יכולת  .2

 .פנים רבות לאדם": "לאמרהעודד שיח קבוצתי והאזנה ממוקדת בדברי אחרים ל .3

 

 מידע למורה

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

 המכירה בתרומתן של הסולידאריות והערבות ההדדית ללכידות חבריה ולביסוס יסודותיה.

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

 .לסובב; להושיט יד לאחר ולפעול למימוש צרכיו ולקידום רווחתו

 

 תיאור הפעילויות

נספח( מתוך תכנית מפתח )ר'  תקריא לתלמידים את הסיפור "ארגז התחפושות"המורה  .1

  דק'(. 4) הל"ב

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

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

 .דק'( 14) ויצור קטע תנועתי קצר בהתאם לתחפושת שבחר אחריםושמחה ל

ניתן להדגים בקבוצות של ארבעה תלמידים התלמידים יציגו את הקטע התנועתי שיצרו ) .3

להציג  יצטרכו לנחש מהי התחפושת שבחרו חברי הקבוצה הצופים  ( והתלמידיםבכל פעם

 .דק'( 14) ומה בחרו להעניק באמצעותה לקבוצה
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   דק'( 11)  :"תינה"נבנושא דיון ורפלקציה  .5

  המורה תעודד שיח בקבוצה באמצעות שאלות כמו:

  בתחפושת אותה בחרתם להציג. ספרו על מקרה בו הסבירו את בחירתכם

 התנהגתם כמו הדמות שבחרתם.

 אילו דברים חדשים למדתם אחד על השני בעקבות נושא השיעור? 

 

 דוגמה לפעילות:קישור/משפט/

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

 )אחד העם( .הלבבות"

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

  

 היבטים מתכנית הלימודים החדשה

 ביטוי אישי, נתינהערך: 

 התלמידים לוקחים חלק פעיל בשיעור בחלקי היצירהמעורבות: 

 חשיבה יצירתית ומסוגלות עצמיתמיומנויות למידיה: 

 עיצירה ומופידע גוף וטכניקה,  רכיבי ליבה מהתכנית:

 

 נספח:

 

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

