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?מהי הוגנות
הוגנות היא מציאות המאפשרת  

הזדמנויות שוות לכל הפרטים בחברה  
הנתפסות  , לממש את היכולות שלהם

בחברה כמרכזיות לקיום חיים שלמים  
.ומלאים



אתה יכול  . 1
בבקשה לפנות 

את השלג 
?מהרמפה

כל הילדים  . 2
האחרים מחכים  
.  לפינוי המדרגות

כשאסיים לפנות  
אפנה את  , להם

.הרמפה בשבילך

אבל אם תפנה  . 3
,  את הרמפה

!כולנו נוכל להיכנס



SLIDESMANIA.COM

חצר מודעת  
הוגנות



SLIDESMANIA.COM

עוד חמש דקות יוצאים להפסקה



?מה יכול להקשות על התלמידים במשחק בחצר



גם אם ישתפו אותי  
...במשחק

האם הבנים יתנו לי להשפיע  
?על החוקים

?ואם לא אבין את השפה



במה אוכל לשחק שאביא  
?את היכולות שלי

למה תמיד רוצים לשחק רק  
?כדורגל



...אני לא רץ כל כך מהרהבנים לא מוסרים לבנות
?במה אוכל לשחק



שוב עונת הקלפים התחילה  
אין סיכוי שאבקש מההורים 

שלי

אני צריכה פינה של שקט  
בחצר



רק שלא יבקשו ממני להביא  
כדור ואז יגלו שאין לי כדור  

בבית

הגדולים תמיד תופסים את  
המגרש



משעמם בהפסקה אין  
מספיק מתקנים

איך אשתלב במשחק 
?בחצר



הבנים רוצים לשחק לבד ומאיה רוצה 
להצטרף אליהם

איך אדע לגשר בין ילדים שרוצים  
להצטרך למשחק לילדים שלא 

רוצים לשתף במשחק



שלאירוןשלמאמאטלפוןקיבלתישוב
בהפסקהעצמואתמצא

בכיתהלהישארהפסקהכלרוצהתמי
פשוטהיאלדעתי.לחצרלצאתולא

נמנעת



מה אתם מציעים לעשות כדי להסיר חסמים ולהקל על  
קשיים של ילדים בחצר כדי שהמשחק בחצר יהיה  

?מותאם לכלל התלמידים

/  פרקטיקה

פעילות

/  רעיון 

מתקן 
חומרים 

נדרשים



חוקים הייתם מורידים או מוסיפים שיאפשרו לכלל / איזה כללים מתקן/ שם הפעילות 
התלמידים להשתתף

לפעילות שיתנו מענה / פריטים נוסיף למתקן /אילו עזרים
למגוון התלמידים 

.הצעת רעיונות לפעילות, מתי הספרייה פתוחה–שקיפות ספריית חצר

,  המתאימים לגילאים שונים... עלונים, מגוון ספרים–מגוון 

.לסוגות שונות

.  כתיבה, ציור, יצירה–הפעלות בעקבות קריאה 

(  וביאור מילים חדשות)הקראה –תלמידים דוברי שפה נוספת

(העצמה של תחום חוזק והנגשת שפה נוספת)בשפות שונות 

ספרים בשפות שונות  , סיפורים מוקלטים, פינת האזנה

וברמות קריאות שונות

,  ספסלים, דשא סינטטי–שכיבה /סביבה מגוונת לישיבה

.כריות, מחצלות

חצר מודעת הוגנות


