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גב 8. בחרוזים ובקשרים אנו
מתגברים - גבורה בכיתה

מתבוננים ובונים

הרציונאל:
ולשלוט  רצונם  את  לכבוש  עליהם  בהן  רבות  הזדמנויות  בפני תלמידינו  מביאים  הכיתה  חיי 
בהתנהגותם. ברור לנו כי תלמיד הקונה לעצמו מידה זו של אורך רוח, סבלנות ושליטה יוכל 

להתמודד עם הזדמנויות אלו ביתר הצלחה.
ונכונים בשעת  מעבר לכך, אנו משוכנעים כי בכיתה שבה התלמידים שולטים בהתנהגותם 
ולמידה  חברות  קשרי  ומאפשרת  יותר  ונינוחה  רגועה  האווירה  רצונם,  את  לכבוש  הצורך 

איכותיים יותר.
ביחידה זו יָּפגשו תלמידינו עם הזדמנויות אלו מחיי הכיתה ויבררו עם עצמם מה יש לכבוש 
כדי להגיע להתנהגות של שליטה. בסיום היחידה יעריכו את מצב הכיתה בכל אחד מהמקרים.

המטרות: 
התלמידים יבינו כי אירועים רבים בחייהם קשורים לגבורה.  #

התלמידים יבינו כי במידת הגבורה אנו מתגברים על מחשבות המביאות לחוסר שליטה.  #

התלמידים יבינו כי במידת הגבורה אנו מחזקים מחשבות המביאות לשליטה.  #

ההכנות הנדרשות: 
יש לצלם פעם אחת את המקרה לפתיחת השיעור )נספח 1(.  #

יש לצלם ולגזור את המקרים מחיי הכיתה, לכל קבוצה מקרה אחד )נספח 2(.  #

עדיף לצלם על בריסטול או לצלם ולהדביק על בריסטול / פוליגל.  
יש להצטייד בחוטים / בשרוכים בשני צבעים: כחול ואדום )כל צבע פי 2 ממספר הקבוצות   #

בכיתה(. 
יש להצטייד בחרוזים. לחלופין ניתן להשתמש בגומיות )כ-6 גומיות לכל תלמיד(.  #

יש לצלם את התעודה )נספח 3( כמספר הקבוצות.  #

מבנה השיעור: 
פתיחה: סיפור מחיי הכיתה )מליאה(  #

שלב א': ניתוח הסיפור )מליאה(   #
שלב ב': הכנת תוצר להמשך הפעילות )מליאה(  #
שלב ג': הכנת תוצר להמשך הפעילות )קבוצות(  #

שלב ד': מתחזקים בחרוזים ומתגברים בקשרים )עבודה יחידנית(  #

שלב ה': ניתוח התוצאות )קבוצות(  #
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מהלך השיעור

פתיחה: סיפור מחיי הכיתה )מליאה(
נספר בהרחבה את סיפור המקרה )נספח 1(.   #

שלב א‘: ניתוח הסיפור )מליאה(
נדון עם התלמידים: אלו מחשבות היו עולות בראשכם לו הייתם חווים מקרה זה?  #

נרשום את המחשבות על הלוח.  #
נמיין את המחשבות לטבלה בת שתי עמודות:  #

*מחשבות המביאות אותי לחוסר שליטה*מחשבות המביאות אותי לשליטה

נצבע את המחשבות שבעמודה הימנית בכחול ואת המחשבות בעמודה השמאלית באדום.  #

שלב ב‘: הכנת תוצר להמשך הפעילות )מליאה( 
אותן  ונעתיק  שליטה  חוסר  של  ושתיים  שליטה  של  מחשבות  שתי  הטבלה  מתוך  נבחר   #

לשבלונה של נספח 1.
נקשור למחשבות של שליטה חוטים כחולים ולמחשבות של חוסר שליטה חוטים אדומים.  #

נבחר 4-3 תלמידים מתנדבים וניתן לכל אחד מהם 2 חרוזים/גומיות:   #
נאמר להם כי עליהם להתייחס לכל אחת מהמחשבות הרשומה על השבלונה ולפעול.   #

מחשבה המחוברת לחוט כחול ומזדהים איתה - יש להשחיל על החוט חרוז.  #

מחשבה המחוברת לחוט אדום ומזדהים איתה - יש לקצר את החוט באמצעות קשר.                           #

שלב ג‘: הכנת תוצר להמשך הפעילות )קבוצות(  
נחלק את הכיתה לקבוצות, 6-4 תלמידים בכל קבוצה.  #

נחלק לכל קבוצה את אחד מהמקרים )נספח 2(.  #
נבקש מכל קבוצה לעבוד על המקרה שקיבלה כפי שעשינו במליאה ונקציב לכך זמן.  #

במידה והתלמידים יתקשו - נפנה את תשומת לבם למחסן המחשבות המצורף.  #
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גב שלב ד‘: מתגברים בקשרים 
ומתחזקים בחרוזים )עבודה יחידנית(

נאסוף את התוצרים מכל הקבוצות ונתלה אותם בפיזור בכיתה. ליד כל מקרה נשים   #
קופסת חרוזים / גומיות.

נספר בקצרה את כל המקרים התלויים בכיתה.  #

נכוון את התלמידים לעבור בין כל המקרים ולפעול כפי שעשינו במליאה:   #

מחשבה המחוברת לחוט כחול ומזדהים איתה - יש להשחיל על החוט חרוז.  #

מחשבה המחוברת לחוט אדום ומזדהים איתה - יש לקצר את החוט באמצעות קשר.                                                  #

שלב ה‘: ניתוח תוצאות המקרים )קבוצות(
נחלק לכל קבוצה את המקרה שקבלה בתחילת השיעור.  #

נבקש לספור את החרוזים והקשרים ולמלא בתעודה )נספח 3(.   #



גבורה - שכבה צעירה / מתבוננים ובונים / “בחרוזים ובקשרים...“          77  76          

נספח 1: מקרה לפתיחת השיעור



גבורה - שכבה צעירה / מתבוננים ובונים / “בחרוזים ובקשרים...“          77 

נספח 2: מקרים מחיי הכיתה



גבורה - שכבה צעירה / מתבוננים ובונים / “בחרוזים ובקשרים...“          79  78          

נספח 2: מקרים מחיי הכיתה )המשך(



גבורה - שכבה צעירה / מתבוננים ובונים / “בחרוזים ובקשרים...“          79 

נספח 2: מקרים מחיי הכיתה )המשך(



גבורה - שכבה צעירה / מתבוננים ובונים / “בחרוזים ובקשרים...“          81  80          

נספח 2: מקרים מחיי הכיתה )המשך(



גבורה - שכבה צעירה / מתבוננים ובונים / “בחרוזים ובקשרים...“          81 

נספח 2: מקרים מחיי הכיתה )המשך(



גבורה - שכבה צעירה / מתבוננים ובונים / “בחרוזים ובקשרים...“          83  82          

נספח 2: מקרים מחיי הכיתה )המשך(



גבורה - שכבה צעירה / מתבוננים ובונים / “בחרוזים ובקשרים...“          83 

נספח 2: מקרים מחיי הכיתה )המשך(
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נספח 3: תעודה

גבורה - שכבה צעירה / מתבוננים ובונים / “בחרוזים ובקשרים...“
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גב 9. אני אתגבר
מתבוננים ובונים

הרציונאל:
בשיעור זה נפגיש את תלמידינו עם מקרי גבורה יומיומיים המתרחשים סביבם.                   

ילדים ממשפחות עם  ילדים בעלי מום,  ילדים בעלי שונות לדוגמא:  ילדים ישנם  בכל חברת 
נאלצים  אלו  ילדים  ועוד.  הוריות  חד  ממשפחות  ילדים  למידה,  לקות  בעלי  ילדים  קשיים, 
יום מחדש, וחבריהם לא תמיד רגישים לכך ולכן אינם  להתמודד ולהתגבר על קשייהם בכל 
מעריכים את כוחות הנפש הנדרשים יום-יום מאותם ילדים. מטרתנו בשיעור זה להעצים את 
אותם התלמידים בעלי השונות, לקשר אותם לנושא הגבורה, ולבנות אצל האחרים רגישות 

והערכה כלפיהם.
חשוב לציין כי עלינו כמורים לבחור את הדמויות המתאימות לכיתה, הן מצד התלמידים והן 
מצד הדמויות, ולתכנן היטב את הצגת הדמויות, כך שלא נפגע בתלמידינו המייצגים דמויות 

אלו. 

המטרות:  
התלמידים יחשפו להתמודדויות היומיומיות של חבריהם השונים ויבינו כי התמודדויות אלו   #

הן מעשי גבורה.
התלמידים בעלי השֹונּות יקבלו העצמה ואמפטיה להתמודדות היומיומית שלהם.   #

התלמידים יגלו אהדה והערכה כלפי חבריהם השונים וילמדו לגלות כלפיהם רגישות.   #

ההכנות הנדרשות:
יש לצלם את הדמויות )נספח 1( ולהגדילן לגודל המתאים לתצוגה בכיתה.   #

יש לצלם כרטיסי אירוע )נספח 2( כמספר תלמידי הכיתה.  #

יש להכין אמצעים להדבקת הדמויות והכרטיסים על הלוח.  #

מבנה השיעור:  
פתיחה: משחק "ים יבשה" )מליאה(    #

שלב א': הצגת הדמויות )מליאה(   #
שלב ב': עבודה בכרטיסי האירועים )עבודה יחידנית(  #

סיכום: ההתמודדויות )מליאה(  #
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מהלך השיעור

פתיחה: משחק “ים יבשה“ )מליאה(  
נוציא שני תלמידים מתנדבים מחוץ לכיתה.                    #

נבחר בכמה תלמידים אחרים )4 עד 6 תלמידים( ונסביר להם כי אנו עומדים לשחק את   #
המשחק "ים יבשה".

נבקש מאחד מהם להיות מנחה המשחק.                     #
ניתן למשחק להתנהל ולאחר דקה או שתיים נעצור.     #

נאמר בלחש לאחד התלמידים המשחקים שכעת הוא נכה ברגלו אך עליו להמשיך לשחק.  #
נאמר למנחה כי כעת התברר שאחד התלמידים המשחקים נכה ברגלו, אך יש להמשיך   #

במשחק.    
ניתן למשחק להמשיך ולהתנהל ולאחר דקה או שתיים נעצור שנית.  #

נקיים דיון קצר:  #
מה נדרש מהתלמיד בהיותו נכה ברגלו כדי שיוכל להמשיך במשחק?     #

מה נדרש ממנחה המשחק כשהתברר לו כי אחד התלמידים נכה ברגלו?   #
נכתוב את התשובות בקצרה על הלוח )בפיזור או בטבלה(.  #

נבקש ממנחה המשחק לחזור למקומו.  #
והוא  יבשה"  "ים  משחקים  אנו  כי  לו  ונסביר  שבחוץ,  התלמידים  אחד  את  לכיתה  נכניס   #

מנחה המשחק.
ניתן למשחק להתנהל ולאחר דקה או שתיים נעצור.     #

נאמר בלחש לאחד התלמידים המשחקים שכעת הוא בעל עודף משקל אך עליו להמשיך   #
לשחק.

נאמר למנחה כי כעת התברר שאחד התלמידים המשחקים סובל מעודף משקל אך יש   #
להמשיך במשחק.    

ניתן למשחק להמשיך ולהתנהל ולאחר דקה או שתיים שוב נעצור.  #
ננהל שוב דיון קצר עם אותן השאלות המוזכרות לעיל. נכתוב את התשובות על הלוח.  #

נקרא לתלמיד השני שבחוץ ונסביר לו כי אנו משחקים "ים יבשה" והוא מנחה המשחק.  #
נבקש מאחד התלמידים המשחקים שיהיה עולה חדש שאינו מבין עברית ונמשיך במשחק   #

כמו בפעמים הקודמות, כולל הדיון הקצר בסוף.

 תלמיד 
נכה ברגלו

 תלמיד 
בעל עודף משקל

 עולה חדש 
)אינו מבין עברית(

מה נדרש 
מהתלמיד?

 כוח פיזי, 
זריזות, שיווי משקל

 כוח פיזי, 
מאמץ, רצון

 הקשבה 
רבה, זיכרון

 מה נדרש 
מהמנחה?

 רגישות,  
עידוד, גבורה

 תמיכה, 
עזרה,  גבורה

 אהדה, 
הערכה, גבורה
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גב נדון בעקבות הדברים הכתובים על הלוח. נוביל את התלמידים למסקנות:                                                                                                                                       #
כשיש לאדם קושי כלשהו נדרשת ממנו התמודדות.     #

כשיש למישהו קושי אנו נדרשים להתנהגות אחרת כלפיו.   #
נכתוב את המסקנות בגדול על הלוח.   #

שלב א': הצגת הדמויות )מליאה(  
נבחר במספר דמויות )נספח 1( ונדביק אותן מתחת למסקנות שכתבנו בפתיחה.   #

נציג את הדמויות בקצרה.  #

שלב ב': עבודה בכרטיסי האירועים )עבודה יחידנית(
נחלק לתלמידים את כרטיסי האירועים )נספח 2(.  #

נבקש מכל תלמיד לבחור באחת מן הדמויות ולמלא את המשימה שבכרטיס.  #
נדגים כרטיס אחד בפני התלמידים על-מנת שיהיה להם יותר מובן.  #

נבקש מכל תלמיד להדביק את הכרטיס שמילא סמוך לדמות שאותה בחר.  #

סיכום: ההתמודדויות )מליאה(
היא  אליה  היומיומית  לגבורה  זאת  ונקשר  דמות  כל  של  השונות  את ההתמודדויות  נציג   #

נדרשת.
נחשוב ביחד כיצד נוכל להקל על דמויות אלו.  #

העשרה:
במידה ויש תלמיד מהכיתה או מבית הספר המתמודד עם קושי כלשהו ומעוניין לשתף את 
הכיתה בכך - ניתן לתאם איתו מראש ולכוון אותו לספר על ההתמודדות ועל העזרה הרבה 

שהחברה מסוגלת לתת לו.  



גבורה - שכבה צעירה / מתבוננים ובונים / “אני אתגבר“          89  88          

נספח 1: דמויות



גבורה - שכבה צעירה / מתבוננים ובונים / “אני אתגבר“          89 

נספח 1: דמויות )המשך(



גבורה - שכבה צעירה / מתבוננים ובונים / “אני אתגבר“          91  90          

נספח 1: דמויות )המשך(



גבורה - שכבה צעירה / מתבוננים ובונים / “אני אתגבר“          91 

נספח 1: דמויות )המשך(



גבורה - שכבה צעירה / מתבוננים ובונים / “אני אתגבר“          93  92          

נספח 1: דמויות )המשך(



גבורה - שכבה צעירה / מתבוננים ובונים / “אני אתגבר“          93 

נספח 1: דמויות )המשך(



גבורה - שכבה צעירה / מתבוננים ובונים / “אני אתגבר“          95  94          

נספח 1: דמויות )המשך(



גבורה - שכבה צעירה / מתבוננים ובונים / “אני אתגבר“          95 

נספח 2: כרטיסי מקומות ואירועים
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10. יש התנגשות? 
יש פתרונות! כיתה א‘

מפתח הלב מתוך אמונה

יש קונפליקטים בעולם. הם קיימים. גם בתוך הכיתה שלנו.
בקלות  קונפליקט  כל  לפתור  ביכולתנו  היש  הקונפליקט?  את  למנוע  תמיד  נוכל  האומנם 

ובפשטות?
לא תמיד.

האם הקונפליקטים הם דבר רע שאין לו סיבה ולא יכול לצאת ממנו שום דבר?
גם זה לא נכון.

בשיעור זה נתרגל עם התלמידים כיצד לנהל קונפליקט ולעבור אותו בשלום.
לפני שמגיעים לפתרונות השונים ולדרכים הראויות לניהול הקונפליקט, חשובה מאוד נקודת 

המבט ונקודת המוצא שלנו ביחס לאותו קונפליקט.
נאמץ לעצמנו מספר פסוקים ומדרשי חז"ל: 

“יְִהי ְּכבֹוד ֲחֵבְרָך ָחִביב ָעֶליָך ְּכֶׁשָּלְך“ )אבות ב', י"ג( נקודת המוצא לדיון היא שאני מכבד את   #
החבר כדרך שאני מכבד את עצמי. אני נותן לו מקום, מאפשר לו לדבר, מבין שיש לו עמדה 
ורצון משלו. המעניין במשנה הזו הוא הביטוי "חביב". לא רק שאני מכיר בכבוד חברי או 
מסכים ומקבל את קיומו. המשנה דורשת מאיתנו משהו הרבה יותר משמעותי: אני מחבב 
את הכבוד של החבר שלי, חשוב לי שיהיה לו כבוד, אני אוהב את העובדה שהחבר שלי הוא 

אדם בעל רצון ייחודי ותכונות משל עצמו.
מֹוָך“ )ויקרא י"ט, י"ח( כהמשך לכבוד אנחנו מכוונים גם לאהבה. אני אוהב  “וְָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָכּ  #
את חברי כשם שאני אוהב את עצמי. חברי ואני איננו ישויות שונות אלא אנחנו חלק מאותה 

יישות. שנינו אחים ממש.
מדוע בכל זאת מתעורר קונפליקט?

י"ב( האמת האלוקית היא שלמה  י“ )תהילים ס"ב,  ָׁשָמְעּּתִ זּו  ֱאֹלִּקים, ׁשַּתּיִם  ֶּבר  ִּדּ “ַאַחת   #
שלנו  בעולם  מתגלה  המוחלטת  האמת  ומורכב.  חומרי  בעולם  מתגלה  היא  אבל  ואחת 
בפנים שונות. יש לה ביטויים שונים בעולם וכל אחד מבטא את דבר ה' בדרך שלו. דבר ה' 
לא רק בפרשנות התורה אלא גם בחיים הפשוטים של כל אחד. שנינו שונים ושנינו יצירי 
כפיו של הקדוש ברוך הוא ובכך אנחנו מגלים את גדלותו של הבורא. ה' ברא את העולם כך 

שהדברים מתגלים בו בצורות שונות ובאורח מורכב.
“אין סכין מתחדדת אלא בירך חברתה“ )בראשית רבה ס"ט( כדי לחדד ולשייף סכין יש   #
צורך להעביר על הלהב שלה להב של סכין נוספת. באופן כזה בדיוק מתחדדות דעות שונות 

בין אנשים שונים. ריבוי הדעות מביא לחידוד של כל אחד מהן.
“גדול השלום שאפילו בשעת מלחמה צריכים שלום“ )ספרי במדבר כ"ו( השלום אליו אנו   #
חותרים אינו כזה שכל אחד מוותר על עצמו אלא השלמות הנוצרת מתוך הדעות השונות 

שבסופו של דבר מתאחדות לאחת.

קישור לשיעור באתר "מפתח הלב":
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/Kislev.htm
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כיתה ב‘
בידינו ה“מפתחות“ לנהל התנגשות באחריות

קישור לשיעור באתר "מפתח הלב":
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/Kislev.htm

כיתה ג‘
בעת התנגשות בין העדפות משתמשים באמירות ובשפת גוף מכבדות

קישור לשיעור באתר "מפתח הלב":
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/Kislev.htm
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גב 11. "למרות כל המכשולים
בעוז קדימה..."

מתבוננים ובונים

הרציונאל:
ואת  כל אחד מאיתנו מכיר את המחשבות  הגבורה.  דורש מאיתנו את מידת  קיום המצוות 
נוחים  נראים  חיים ללא מצוות  כי  אין ספק  קיום המצווה.  המכשולים העומדים בדרכו לפני 
יותר, ומידת השליטה וההתגברות הנדרשת בהם פחותה. בשיעור זה נתמקד בסיפורים אודות 

הגבורה בקיום מצוות ונזהה מהם המכשולים שעמדו בפני גיבורי הסיפורים.  
השיעור   במהלך  ההופכות  מַקְּפלֹות  המורכב  מכשולים"  של  "הר  ישנו  בשיעור  סמלי  באופן 

לִאמרות המשבחות את ישראל המקיימים את מצוות ה'. 
כדי להקל בביצוע שלבים ד' ו-ה' של השיעור חשוב לארגן כל קבוצה סביב שולחן מסודר.

והוא בנוי לחמש קבוצות בנות 6-4 תלמידים. במידת  יחידות לימוד  השיעור מתאים לשתי 
הצורך ניתן ולהוסיף או להפחית קבוצות או תלמידים. 

המטרות:
התלמידים יבינו כי בקיום המצוות נדרשות שליטה וגבורה.  #

וגדולי  יתחזקו מכך שלא רק הם מתקשים בקיום המצוות אלא אף מבוגרים  התלמידים   #
ישראל מתקשים בכך. 

התלמידים יזדהו עם גיבורי הסיפורים ויפנימו כי ניתן להתגבר על הקשיים בקיום מצוות.   #

ההכנות הנדרשות:
יש לצלם / לגזור את כתבי החידה )נספח 1(.   #

כמספר   )2 )נספח  הסיפורים  את  לצלם  יש  ב'(:  הצעה  ג'  שלב  )עבור  קוראות  לכיתות   #
הקבוצות.

יש לצלם את מאגר המכשולים )נספח 3( כמספר הקבוצות.      #
יש להצטייד ב-200 יחידות קפלה.   #

יש להכין כ-30 מלבנים מבריסטול חום באורך וברוחב של חצי קפלה.  #

מבנה השיעור:
שלב א: כתב חידה )קבוצות(    #

שלב ב': הר המכשולים )מליאה(  #
שלב ג': מתגברים על ההר )מליאה/קבוצות(  #

שלב ד': בונים אימרות )קבוצות(  #
שלב ה': דיון מסכם )מליאה(  #
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מהלך השיעור

שלב א‘: כתב חידה )קבוצות( 
נחלק את הכיתה לקבוצות בנות 4-6 תלמידים.   #

נחלק לכל קבוצה כתב חידה )נספח 1(.  #
בפני  נציין  ברשותן.  הפיתרון  את  ולשמור  החידה  כתב  את  לפתור  מהקבוצות  נבקש   #

התלמידים כי קבוצות ב' ו-ג' יוצרות רצף של משפט אחד.

שלב ב‘: הר המכשולים )מליאה(
נסדר על שולחן המורה ערימת קפלות ונקרא לה "הר המכשולים".  #

לִאמרות  אותו  ונהפוך  המכשולים  הר  על  נתגבר  אנו  זה  בשיעור  כי  לתלמידים  נסביר   #
המשבחות את ישראל המקיימים את מצוות ה'.  

שלב ג‘: מתגברים על ההר )מליאה(
הצעה א':

נחלק לכל קבוצה את מאגר המכשולים )נספח 3( ונבקש לעיין בו.  #
נקריא את הסיפור הראשון מתוך נספח 2 ונבקש מכל קבוצה לזהות במאגר את המכשול   #

המתאים לסיפור.
נעבור בין הקבוצות ונבדוק אם אכן המכשול זוהה נכון.   #

נרחיב ונפרט את גודל הגבורה בהתגברות למען אותה מצווה ונחלק שמונה קפלות מ"הר   #
המכשולים" לכל קבוצה שזיהתה נכון את המכשול.

יעלם  "הר המכשולים"  ג'  בסוף שלב   .)2 )נספח  הסיפורים  על שאר  דומה  באופן  נעבור   #
ולכל קבוצה יהיו 40 קפלות )לקבוצה שלא זיהו נכון חלק מהמכשולים וחסרות להן קפלות 

נשלים ל-40 קפלות(. 

הצעה ב': )מתאימה לכיתות השולטות בקריאה(
נחלק לכל קבוצה את מאגר הסיפורים )נספח 2( ואת מאגר המכשולים )נספח 3(.   #

נכוון את התלמידים לקרוא את הסיפורים ולהתאים מכשול לכל סיפור.   #
נעבור בין הקבוצות ונחלק לכל קבוצה את הקפלות בהתאם לקצב ההתקדמות שלה.   #

שלב ד‘: בונים אימרות )קבוצות(
נבקש מהתלמידים לבנות בעזרת הקפלות את האמרה שהתקבלה בפתרון כתב החידה.   #

נחלק לכל קבוצה כשמונה מלבנים מבריסטול חום שהכנו מראש, כדי שיוכלו לעצב אותיות   #
כמו: א', ג', ז', י', מ'.     
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גב שלב ה‘: דיון מסכם )מליאה(
נבקש מהתלמידים להסתובב בכיתה ולקרוא את האמרות שנכתבו.   #

נקיים דיון:   #
מהן האמרות?   #

מה הקשר בין האמרות השונות?  #
תשובה: כולן מדַמות את עם ישראל לאריה שנדרש להתגבר כדי לקיים את המצוות.  

נסכם ונציין בפני הילדים כי כולנו ואף גדולי ישראל, שהקפידו מאוד על קיום מצוות, נדרשים   #
לפעמים לשלוט בעצמינו ולהתגבר כאריות כדי להיות גיבורים בעבודת ה'.

נבקש מהתלמידים לספר מקרה בו היה קשה להם לקיים מצווה והם התגברו.    #
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