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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.
בשעת  ונכונים  בהתנהגותם  שולטים  התלמידים  שבה  כיתה  כי  משוכנעים  אנו  לכך,  מעבר 
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 הרבה מהאירועים 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 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 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(
ננהל דיון עם התלמידים אלו מחשבות היו עולות בראשם לו היו 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, והמחשבות בעמודה השמאלית באדום.  #

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

לשבלונה 
   של נספח 1.

נקשור למחשבות של שליטה חוטים כחולים ולמחשבות של חוסר שליטה חוטים אדומים.  #
נבחר ב 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 )קבוצה(  
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(.   #
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