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,יוםסל
,לשחזר,להזכר

ולהפנים לסכם

ל מעגירת גלס. ילות השנתית בנושא כישורי חייםעור אחד לסיום הפעחשוב להקדיש לפחות ש 
הלך השנה ולתכנן את ההמשך לשנת מה שנעשה במילות השנתית ראוי להתבונן על כל עהפ

  . הלימודים הבאה

  .  של הנלמדה מסיעים להפנמה שם הנעכולו וסכורות במהלך ְכָּזִה 

מטרת המפגש האחרון לשנת הלימודים היא להתבונן על כל פרקי התכנית כיחידה שלמה ולא רק  
הנתפסות על ידי התלמידים כמפגשים נפרדים ומקוטעים ללא כל , כנושאים ביחידות עצמאיות

  קשר ביניהן 

   - ת המפגש המסכם ַהבָנַיל 

כישורי  "ניתכידה בת מתהליך הל מ  חלקכ  )פורטפוליו  (תלקיט ניהול בפרק להיעזר אפשר•
  20' עמ,  בית הספר היסודיןפרק המבוא לאוגד: בתוך" חיים

ניהול ' אפשר למצוא בפרק - למשוב ולהערכה , דוגמאות לשאלות רפלקטיביות 
  . 'תלקיט

וזאת אם )  11' עמ" (משוב אישי למורה"יומן האישי ובשאלונים בלהיעזר  ץ מומל•
  . הלך שנת הפעילות לקטיבי במהמורה ניהל יומן רפ

 אפשר ,למידתם את שליווה פורטפוליו הכינו התלמידים המפגשים במהלך אם •
  . האישי טפוליורשבפו האישיות בעבודות להיעזר או להציגו םכסמה במפגש

  .זו יחידה בהמשך המוצעות בפעילויות להיעזר אפשר כן כמו •

 ,שאלונים - הפעילויות במהלך ושקבל הכתובים בחומרים להיעזר ליםכוי התלמידים •
 ונתכמ בצורה פורטפוליו/ןאורג לא אם, םג (.יםיכומס ,רשימות ,ספורים ,שירים

  ).ושיטתית

  : מהלך 

  : 'אחלק  

  , למורה
יש לאפשר לתלמידים לסרוק במבט לאחור את , כדי לסייע בהפנמת הנושאים שנלמדו 

  .לך השנהאשר התקיימו במה, רשימת השמות של פעילויות התכנית
  
   –ת הנלמד רּוְכָּזילויות של שחזור וִהעה לפעהצ 

  : הכנה מקדימה  

תרות המפגשים כולצורך הסריקה המורה תרשום על פלקטים את כל  

  . תרת על פלקט בריסטול נפרד כוכל . שהתקיימו בכיתה) שמות המפגשים(

  : הפעילות 

 . שים מפגות המורה תפזר בחדר הכיתה או תתלה לאורך הקירות את שמ ה  .1



 32 ר שיעו–ד"מותאם לממ' ג תכנית ליבה לכיתה –כישורי חיים 
 

  : ו על דף ניירמיד ינסה לציין לעצמכל תל .2

  ? ר לי ביותרכוש הזגפמהו המ•  

  ? דתי ביותרמנו לממש  גפמה היה ה מ• 

  ? ש ביותר גרמש ה גפמהו ה מ•  

  ? ש החשוב או היעיל ביותרגפמה היה לי המ•  

  ? וכן לוותרמשים הייתי  מהמפגש  גפמעל איזה •  

  

   . ןקו אותמידים את חבריהם בתשובותיהם וינמות ישתפו התלגובקבוצות או בז.   3

   'בחלק  

', ו-'או לכיתות ד', ד-'לכיתות א, המורה תבחר אחת מההצעות המובאות להלן 

  . בהתאם לגיל ולשלב ההתפתחותי של התלמידים 

  'ד- ' אידיתות היסוכפעילות ל 

  אפשרות א 

, תרות התלויה בכיתהכומתוך רשימת ה) או יותר(תרת אחת כוידים יתבקשו לבחור מהתל
  . ת שהתקיימה בכיתתםוותספר על הפעיל, ולאייר דף פתיחה לחוברת שתעסוק בנושא שנבחר

יסבירו , ומתנדבים שיסכימו, ו כתערוכה בכיתהגתרשים יוצ/ציורים ברמת סכימה/האיורים 
  . את האיור שלהם והקשרו לנושא

  אפשרות ב 

   :תלמידים   3-2בקבוצות בנות 

  : הנחייה לתלמידים 

הוא אחד   ל חרוז כ שבה, חוליות בשרשרתכ/חרוזיםם כשיגלסדר את המפם לו נתבקשת" 
  " ? םשיגבשרשרת המפ כם מה היה סדר ההשחלה של,  םשיגהמפ

  
  : במליאה

ויסבירו מה הם השיקולים שהנחו את " שרשרת המפגשים"תלמידים מתנדבים יציגו את 
  .שבחרוחברי קבוצתם בקביעת הסדר 

  : פעילויות שניתן להתאים לכל הגילאים

  :אפשרות א 

   -פגש האחרון מילות לסיום העילות פתיחה או כפעכפ

  , ל ההתנסות שלהם בכיתה בתכנית כישורי חייםעשיר או דקלום חמלכתוב  

  :אפשרות ב

  פגש האחרון מילות לקראת סיום העכפ 

   -בזוגות  

   .ור כישורי חייםעד בכיתה בשימה שנלמשו במרו או השת  זע שבו הם נע אירו-ידים מיספרו התל 
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, שפחהמב( לבית הספר ץחומצבים מ בבית הספר או ב-יצד בא הדבר לידי יישום בחייהם כ
  ,)'וכו, דוןעומב, בחוג, בחברת ילדים, בבית הכנסת

  



 32 ר שיעו–ד"מותאם לממ' ג תכנית ליבה לכיתה –כישורי חיים 
 
 


