מדינת ישראל
משרד החינוך

שיעור כישורי חיים לכיתות א-ג
בחירה וקבלת החלטות
עם היועצת החינוכית :רונית גושן
מדריכה בשירות הפסיכולוגי הייעוצי

ֶרגַע לִ ְפנֵי ֶשאֲ נ ְַחנּו מַ ְת ִחילִ ים...
ּׁשּורי חַ יִ ים מֵ ָרחֹוק ֶשיְ אַ ְפ ֵשר לָכֶם לְהַ ְרגִ יש קָ רֹוב!
שעּור כִ ֵ
▪ ִִׁ
▪ ִשגְ ָרה חֲ דָ ָשה –אֵ יְך אַ תֶ ם ִמ ְסתַ ְד ִרים?
ּׁשּורי חַ יִ ים :הַ כֹוחֹות וְהַ יְ כֹולֹות ֶשיֵש לָנּו
▪ לְ ֻכלָנּו יֵש כִ ֵ
ִב ְפנִ ים

יֹוצְ ִאים לַדֶּ ֶּרְך!!!

מָ ה נִ לְ מָ ד הַ יֹום?
• נִ ְק ָרא ִסּפּור עַ ל לִ יטל ֶש ִה ְתקַ ְּׁשתָ ה לְהַ חֲ לִ יט ְו ַנ ֲעזֹר לָּה לְהַ חֲ לִ יט
• נִ לְ מַ ד עַ ל הַ ְחלָטֹות שמַ ְש ִּפיעֹות ַרק עָ לֵינּו וְעַ ל הַ ְחלָטֹות שמַ ְש ִּפיעֹות גַם
עַ ל אֲחֵ ִרים

ּוב ִמי נִ תָ ן לְהֵ יעָ זֵר
• נַחֲ שֹב עַ ל מַ צָ ִבים בָ הֶ ם קָ ֶשה לָנּו לְ קַ בֵ ל הַ ְחלָטֹות ּובַ מה ְ
• נְסַ כֵם אֶ ת הַ ִּׁשיעּור ִב ְקצָ ָרה

לשיעּור?
מָ ה לְהָ ִביא ִ

נ ְַת ִחיל ִעם הַ ִסּפּור עַ ל לִ יטל...
לֹומ ֶדת ְּבבֵ ית סֵ פֶ ר "אֳ ָרנִים " ְּבכִ ָתה ב'.
ִליטל בַּ ת ִ 7,היא ֶ
ת
ְּל ִליטל ָק ֶשה ְּלהַּ ְּח ִליט ְּבעָ צְּ ָמה ְּ .ל ִע ִתים ְּקרֹובֹות ִהיא שֹואֶ לֶ ת אַּ ְְּּ
חֹושבֶ ת שכְּ ַּדאי ִלי לֶ אֱ כֹּל ?",
ֶ
ִא ָמא" ָ -מה כְּ ַּדאי ִלי ִל ְּלבֹּש" "? ָמה את
ֲבּורּה.
ּומבַּ ֶק ֶשת ֵמ ִא ָמא ֶש ַּתחֲ ִליט ע ָ
חברה כְּ ַּדאי ִלי ְּלבַּ ֵקר "? ְּ
ָ
"אֵ יזֶה
יֹום אֶ חָ ד כְּ ֶש ִליטל ָרצְּ ָתה ֶש ִא ָמא ַּת ֲעזֹּר לָ ּה ְּלהַּ ְּח ִליט הַּ ִאם לָ לֶ כֶת
חברה אֹו לָ לֶ כֶת לחּוג בָ לַּ ט ִ ,א ָמא ל ֹּא עָ נְּ ָתה לָ ּה
ָ
ְּליֹום הֻ לֶ ֶדת ֶש ְֶּל
החלָ טָ ה ְּלבַּ ד.
ְּתה צְּ ִריכָה ְּל ַּקבֵ ל אֶ ת הַּ ְּ
בַּ טֵ לֵ פֹון ִ .ליטל הָ י ָ
ִליטל ַּמ ָמש ִה ְּתלַּ ְּבטָ ה ִ :מצַּ ד אֶ חָ ד ִהיא ל ֹּא ָרצְּ ָתה ֶשחֲ בֶ ְּר ָתּה ִתפָ גַּע
בּוע ִמ ְּת ַּקיֵם מֹופַּ ע
יע ְּליֹום הַּ הֻ לֶ ֶדת ִ ,מצַּ ד ְּשנִ י ְּבעֹוד ָש ְַּּ
ִאם ל ֹּא ַּתגִ ְַּּ
יה ִל ְּהיֹות מּו ָכנָה ְּלמֹופָ ע.
בָ לט וְּעָ לֶ ְָּ

עֹומדֹות ְשתֵ י אֶ ְפ ָשרּויֹות:
ִב ְפנֵי לִ יטֶ ל ְ

ְמ ִסבַּ ת יֹום הֻ לֶּ ֶּדת ֶּשל
חברה
ַּה ָּ

חּוג בָּ לט

הֵ יעָ זְ רּו ְבבֶ ן ִמ ְשּפָ חָ ה אֹו חָ בֵ ר וְעזְ רּו לְ לִ יטל לְהַ ְחלִ יט ִמבֵ ין ְשתֵ י הָ אֶ ְפ ָשרּויֹות

•
•
•
•

חברה
ָ
ח אֶ ת הַּ
ְּל ַּש ֵמ ְַּּ
יֹום הֻ לֶ ֶדת זֶה כֵיף
ִמ ְּפגָש ִעם כָל י ְַּּל ֵדי הַּ כִ ָתה
יתי ַּמ ָתנָה
כְּ בָ ר ָקנִ ִ

•
•
•
•

ְּב ָקרֹוב יֵש מֹופָ ע
חָ שּוב ִלי ִל ְּלמֹּד אֶ ת הָ ִרקּוד
הַּ מֹורה לַּ בלֵ ט ְּמבַּ ֶק ֶשת
יע ְּלכָל הַּ ִמ ְּפג ִָשים
ֶשנַּגִ ְַּּ
אֲ נִי אֹוהֶ בֶ ת ִל ְּרקֹּ ד

הֵ יעָ זְ רּו ְבבֶ ן ִמ ְשּפָ חָ ה אֹו חָ בֵ ר וְעזְ רּו לְ לִ יטל לְהַ ְחלִ יט ִמבֵ ין ְשתֵ י הָ אֶ ְפ ָשרּויֹות

•
•
•
•

חברה
ָ
ח אֶ ת הַּ
ְּל ַּש ֵמ ְַּּ
יֹום הֻ לֶ ֶדת זֶה כֵיף
ִמ ְּפגָש ִעם כָל י ְַּּל ֵדי הַּ כִ ָתה
יתי ַּמ ָתנָה
כְּ בָ ר ָקנִ ִ

•
•
•
•

ְּב ָקרֹוב יֵש מֹופָ ע
חָ שּוב ִלי ִל ְּלמֹּד אֶ ת הָ ִרקּוד
הַּ מֹורה לַּ בלֵ ט ְּמבַּ ֶק ֶשת
יע ְּלכָל הַּ ִמ ְּפג ִָשים
ֶשנַּגִ ְַּּ
אֲ נִי אֹוהֶ בֶ ת ִל ְּרקֹּ ד

הַ ְחלָטֹות שמַ ְש ִּפיעֹות עָ לֵינּו וְהַ ְחלָטֹות שמַ ְש ִּפיעֹות גַם עָ לֵינּו ְוגַם עַ ל אֲ חֵ ִרים
יע/כְּ ֶשאֲ נִ י ַּמחֲ ִליט
:ה/ה אֲ נִ י ַּמ ְּש ִפ ְַּּ

עַּ ל עַּ ְצ ִמי

עַּ ל אֲ ֵח ִרים

הַ ְחלָטֹות שמַ ְש ִּפיעֹות ַרק עָ לֵינּו
יטים הַ ְחלָטֹות .לְ מָ ָשל:
ְבכָל יֹום אֲ נ ְַחנּו מַ חֲ לִ ִ

אֵ יזֶה סֵ פֶ ר אֲ נִי
בֹוחֵ ר/ת ִל ְּקר ֹּא?

ָמה אֲ נִי בֹוחֵ ר/ת ִל ְּלבֹּש?

ְּבאֵ יזֶה צֶ בַּ ע אֲ נִי בֹוחֵ ר/ת כְּ ֵדי
ֹּע אֶ ת הַּ צִ יּור?
ִלצְּ ב ְַּּ

ַּה ְחלָּ טֹות אֵ לּו ַּמ ְש ִפיעֹות ַּרק עָּ לֵ ינּו

הַ ְחלָטֹות שמַ ְש ִּפיעֹות ַרק עָ לֵינּו

ֵּ .1תןְּ /תנִי דֻּגְּ מָ ה לְּהַ ְּחלָטָ ה שמַ ְּשפִ יעָ ה ַרק עָ ליך.
אֹותּה במַ ְּחבֶּ ֶּרת.
 .2כָתוב/כִ ְּתבי אֹו צַ יר/ציירי ָ

הַ ְחלָטֹות שמַ ְש ִּפיעֹות ַרק עָ לֵינּו

ֵּ .1תןְּ /תנִי דֻּגְּ מָ ה לְּהַ ְּחלָטָ ה שמַ ְּשפִ יעָ ה ַרק עָ ליך.
אֹותּה במַ ְּחבֶּ ֶּרת.
 .2כָתוב/כִ ְּתבי אֹו צַ יר/ציירי ָ

הַ ְחלָטֹות שמַ ְש ִּפיעֹות עָ לֵינּו ְוגַם עַ ל אֲחֵ ִרים

י ְֶּשנָן הַ ְחלָטֹות שאֲ נ ְַחנּו ְמ ַקבְ לִ ים שמַ ְש ִפיעֹות גַם עָ לֵינּו
ְוגַם עַ ל אֲ חֵ ִרים לְ מָ ָשל:

הַּ ִאם אֲ נִ י עֹוזֵר/ת
ְּב ַּמ ְּטלֹות הַּ בַּ יִת?

ת /הַּ ִאם אֲ נִ י עֹוזֵר
/לחָ בֵ ר
ה ֶש ִמ ְּת ַּק ֶשה ְּ
?ב ִשעּור
ְּ

הַּ ִאם אֲ נִ י ְּמ ַּש ֵתף ְּ /מ ַּש ֶתפֶ ת
חָ בֵ ר/ה ְּב ִמ ְּשחָ ק?

יע עָ לַי אֹו עַ ל הָ אַ חֵ ר
הַ ְחלָטֹות שעֲׂשּויֹות לְ הַ ְש ִּפ ִַׁ
וה ְסבֵ ר אֶּ ת
בחר בֵ ין ְש ֵתי אֶּ ְפ ָּשרּויֹות ֶּ
ַּ
לחבֵ ר.
ירֹותיָך לבן ִמ ְשפָּ ָּחה אֹו ָּ
ֶּ
ְב ִח

אֹו

ְּל ַּשחֵ ק בַּ פֶ לֶ אפֹון

ַּמּדּוע?

ְּל ַּש ֵתף חָ בֵ ר בַּ ִמ ְּשחָ ק

אֹו

ל ֹּא ְּל ַּש ֵתף חָ בֵ ר
בַּ ִמ ְּשחָ ק

ַּמּדּוע?

ֲבֹודת
ִמ ְּת ַּק ֵּדם בַּ ע ַּ
הַּ כִ ָתה ֶש ִלי

אֹו

לַּ ֲעזֹּר ְּליֶלֶ ד אַּ חֵ ר
ֶשזָ קּוק ְּלעֶ זְּ ָרה

ַּמּדּוע?

לַּ ֲעזֹּר בַּ עֲבֹודֹות הַּ בַּ יִת

יע עָ לַי אֹו עַ ל הָ אַ חֵ ר
הַ ְחלָטֹות שעֲׂשּויֹות לְ הַ ְש ִּפ ִַׁ
וה ְסבֵ ר אֶּ ת
בחר בֵ ין ְש ֵתי אֶּ ְפ ָּשרּויֹות ֶּ
ַּ
לחבֵ ר.
ירֹותיָך לבן ִמ ְשפָּ ָּחה אֹו ָּ
ֶּ
ְב ִח

אֹו

ְּל ַּשחֵ ק בַּ פֶ לֶ אפֹון

ַּמּדּוע?

ְּל ַּש ֵתף חָ בֵ ר בַּ ִמ ְּשחָ ק

אֹו

ל ֹּא ְּל ַּש ֵתף חָ בֵ ר
בַּ ִמ ְּשחָ ק

ַּמּדּוע?

ֲבֹודת
ִמ ְּת ַּק ֵּדם בַּ ע ַּ
הַּ כִ ָתה ֶש ִלי

אֹו

לַּ ֲעזֹּר ְּליֶלֶ ד אַּ חֵ ר
ֶשזָ קּוק ְּלעֶ זְּ ָרה

ַּמּדּוע?

לַּ ֲעזֹּר בַּ עֲבֹודֹות הַּ בַּ יִת

קַ בָ לַת הַ ְחלָטֹות ִב ְתקּופַ ת נְ גִ יף הֲ קֹורֹונָה

מֹוד ִדים ִעם נְ גִ יף הֲ קֹורֹונָה וְאָ נּו צְ ִריכִ ים
ִב ְתקּופָ ה זֹו אָ נּו ִמ ְת ְ
לְ קַ בֵ ל הַ ְחלָטֹות ֶשל ֹא הָ יִינּו ְרגִ ילִ ים לְ קַ בֵ ל .לְ מָ ָשל -הַ ִאם
לָצֵ את לְ ִמגְ ַרש הַ ִמ ְׂשחָ ִקים לְ ַׂשחֵ ק ִעם הַ חֲ בֵ ִרים ,אֹו
לָּ צֵ את ְלגַּן
לְה ָּׁשאֵ ר לְ ַׂשחֵ ק בַ בַ יִת?
ִ
שּועים
ַּשעֲ ִ
מָ ה נָכֹון ַלעֲׂשֹות בְ י ִָמים אֵ לֶּה?

קרא/י לְבֶּ ן ִמ ְשפָ חָ ה ו ְִה ְתלַבֵ ט/י ִעמֹו.

• ְּמ ַּשע ֲֵמם בַּ בַּ יִת
• רֹוצָ ה ִל ְּהיֹות
ִעם חֲ בֵ ִרים

ְל ִה ָּשאֵ ר בַּ בַּ יִת
• חָ שּוב ִל ְּשמֹּר
עַּ ל הַּ ְּב ִריאּות
• צָ ִריְך ְּל ִה ָש ַּמע
לַּ הַּ נְּ חָ יֹות

קַ בָ לַת הַ ְחלָטֹות ִב ְתקּופַ ת נְ גִ יף הֲ קֹורֹונָה

מֹוד ִדים ִעם נְ גִ יף הֲ קֹורֹונָה וְאָ נּו צְ ִריכִ ים
ִב ְתקּופָ ה זֹו אָ נּו ִמ ְת ְ
לְ קַ בֵ ל הַ ְחלָטֹות ֶשל ֹא הָ יִינּו ְרגִ ילִ ים לְ קַ בֵ ל .לְ מָ ָשל -הַ ִאם
לָצֵ את לְ ִמגְ ַרש הַ ִמ ְׂשחָ ִקים לְ ַׂשחֵ ק ִעם הַ חֲ בֵ ִרים ,אֹו
לָּ צֵ את ְלגַּן
לְה ָּׁשאֵ ר לְ ַׂשחֵ ק בַ בַ יִת?
ִ
שּועים
ַּשעֲ ִ
מָ ה נָכֹון ַלעֲׂשֹות בְ י ִָמים אֵ לֶּה?

קרא/י לְבֶּ ן ִמ ְשפָ חָ ה ו ְִה ְתלַבֵ ט/י ִעמֹו.

• ְּמ ַּשע ֲֵמם בַּ בַּ יִת
• רֹוצָ ה ִל ְּהיֹות
ִעם חֲ בֵ ִרים

ְל ִה ָּשאֵ ר בַּ בַּ יִת
• חָ שּוב ִל ְּשמֹּר
עַּ ל הַּ ְּב ִריאּות
• צָ ִריְך ְּל ִה ָש ַּמע
לַּ הַּ נְּ חָ יֹות

סֹוב ִבים
שּׁשֹומרֹות עָ לֵינּו וְעַ ל הַ ְ
ְ
לְה ָּׁשמַ ע לְהַ נְ חָ יֹות
לְ ִע ִתים אֵ ין לָנּו ְב ִח ָירה וְעָ לֵינּו ִ

:לדֻ גְּ ָמא
ְּ
עָ לֵ ינּו ִל ְּרכֹּב עַּ ל אֹופַּ ַּניִם ִעם ַּק ְּס ָּדה.
לִבחֹ ר ִאם לָצֵ את
ִב ְת ִחלַת ִה ְתּפַ ְּׁשטּות הֲ קֹורֹונָה ָיכֹלְנּו ְ
לְה ָּׁשאֵ ר בַ בַ יִת וְלִ ְשמֹר
מֵ הַ בַ יִת אֹו ל ֹא ְ ,בי ִָמים אֵ לּו עָ לֵינּו ִ
ּוב ִריאּות ְקרֹובֵ ינּו.
עַ ל ְב ִריאּותֵ נּו ְ
אֹותנּו.
ָּ
ּסֹוב ִבים
להנְ חָּ יֹות וְנגְ לָּ ה אַּ ְח ָּריּות כְ לַּ פֵ ינּו ּוכְ לַּ פֵ י ַּה ְ
שמע ַּ
נִ ָּ

ִל ְּפעָ ִמים ָק ֶשה לָ נּו ְּלהַּ חֲ ִליט

חשבּו ִעם בֶ ן ִמ ְּשפָ חָ ה עַּ ל ַּמצָ ב ֶשבֹו הָ יָה לָ כֶם
ְּ
במ ְּחבֶ ֶרת/י אֹו כתוב/צייָר ָ -ק ֶשה ְּלהַּ חֲ ִליט
י ַּ

ִל ְּפעָ ִמים ָק ֶשה לָ נּו ְּלהַּ חֲ ִליט

חשבּו ִעם בֶ ן ִמ ְּשפָ חָ ה עַּ ל ַּמצָ ב ֶשבֹו הָ יָה לָ כֶם
ְּ
במ ְּחבֶ ֶרת/י אֹו כתוב/צייָר ָ -ק ֶשה ְּלהַּ חֲ ִליט
י ַּ

יח/ה לְ הַ ְחלִ יט?
אֵ יְך אֲ נִ י מַ ְרגִ יש/ה כְ ֶשאֲ נִ י מַ צְ לִ ִַׁ

ִספּוק

ִש ְּמחָ ה

עֶ צֶ ב
הֲ נָאָ ה

הַּ צְּ לָ חָ ה
ִה ְּת ַּרגְּ שּות

אַּ הֲ בָ ה

לִבחֹ ר ּולְהַ חֲ לִ יט?
מָ ה אֲ נ ְַחנּו יְכֹולִ ים ַלעֲׂשֹות כְ ֶשקָ ֶשה לָנּו ְ

לַּ חשֹׁ ב -
ָ 1.מה הָ אֶ ְּפ ָשרּויֹות ֶש ִלי?
אֹותי?
ּסֹוב ִבים ִ
ֲבּורי ַּועֲבּור הַּ ְּ
ָ 2.מה הַּ הַּ ְּחלָ טָ ה הַּ נְּ כֹונָה ע ִ
סֹומְך
ֵ
ישהּו שאֲ נִ י
במ ֶּ
סֹומכֶּת עָּ לָּ יוְ /ל ֵהיעָּ זֵר ִ
ֶּ .

ּומסַ כְ ִמים
ְמסַ יְ ִמים ְ
•
•
•
•
•
•

ְּכֹולים ְּל ַּקבֵ ל הַּ ְּחלָ טֹות ְּבעַּ צְּ ֵמנּו.
אֲ נ ְַּּחנּו י ִ
יֵש הַּ ְּחלָ טֹות ֶש ַּמ ְּש ִפיעֹות עָ לֵ ינּו ְּויֵש הַּ ְּחלָ טֹות ֶש ַּמ ְּש ִפיעֹות גַּם עַּ ל אֲ חֵ ִרים.
ִל ְּפעָ ִמים ָק ֶשה ְּל ַּקבֵ ל הַּ ְּחלָ טֹות.
כְּ ֶש ָק ֶשה ְּל ַּקבֵ ל הַּ ְּחלָ טֹות אֶ ְּפ ָשר לַּ חֲ שֹּב ָ -מה הָ אֶ ְּפ ָשרּויֹות ֶש ִלי ? ָמה אֲ נִ י
ּומחֲ ִליט ?
בֹוחֵ ר ַּ
סֹומכִ ים עָ לָ יו כְּ ֵדי ְּל ַּקבֵ ל הַּ ְּחלָ טָ ה.
ישהּו ֶשאָ נּו ְּ
אֶ ְּפ ָשר ְּלהֵ יעָ זֵר ְּב ִמ ֶ
שֹומרֹות
ְּל ִע ִתים אֵ ין לָ נּו ְּב ִח ָירה וְּעָ לֵ ינּו ְּל ִה ָש ַּמע ְּלהַּ נְּ חָ יֹות ֶש ְּ
ּסֹוב ִבים.
עָ לֵ ינּו וְּעַּ ל הַּ ְּ

לְ ִסּיּום...
מרחֹוק אֶ ְפ ָשר לְהַ ְרגִ יש קָ רֹוב
▪ גַם ָ
▪ ל ֹא נִ ְשאָ ִרים לְבַ ד
שֹומ ִרים עַ ל קֶ ֶשר ְ ,מ ַש ְת ִפים ְבמָ ה ֶשעֹובֵ ר עָ לֵינּו
ְ
▪
ּומ ְתעַ נְ יְנִ ים בַ אֲחֵ ִרים
ִ

ּׁשּורי חַ ּיִ ים הַ בָ א!
נִ פָ גֵש בְ ִשיעּור כִ ֵ
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