
 סרטונים ויחידות הוראה לשילוב במפתח הל"ב במגזר הדרוזי
 

 ב-מעורבות חברתית לכיתות א

 סרטונים

 , יוטיובنصطاد مع سامסרטון בנושא עזרה לזולת, 
  , יוטיובالضفدعסרטון בנושא עידוד הקבוצה, 

  יוטיוב  ,من النمل نتعلّم ן בנושא התפקיד של כל אחד במשימה,סרטו
   יוטיובنتفاعل معًا ,סרטון בנושא נחלצים מצרה, 

  יוטיוב ,العمل كطاقم ,סרטון בנושא שיתוף במשימה
 יוטיובالتواصل االجتماعي, סרטון בנושא המעורבות החברתית באמצעים טכנולוגיים, 

        בראעםערוץ  -, יוטיובالتعاون والمشاركة, והמעורבות החברתית בנושא השותפות סרטון
  

 יחידות הוראה

 , חוברת מפתח הל"בالصف األّول -االجتماعيّةالمشاركة פעילויות במעורבות החברתית, 
 , חוברת מפתח הל"בالصف الثاني -االجتماعيّةالمشاركة פעילויות במעורבות החברתית, 

  مفتاح القلب ضمن برنامج براعمמאגר פעילויות בנושא המעורבות החברתית וההשתתפות עם האחרים, 
 الحياة معًا برفقة االوالدמאגר פעילויות בנושא החיים בחברת הילדים, 

 

 מעורבות חברתית לכיתה ג

 

 סרטונים
 العطاء( –)التعاون   , יוטיובعائلة متعاونةסרטון בנושא המעורבות החברתית במשפחה, 

  , יוטיובthe balanceההצלחה והמעורבות החברתית "האיזון",  בנושא סרטון

  , יוטיובمشاركة اآلخرين فيما نملك סרטון בנושא שיתוף עם האחרים במה שיש לנו מתוך,

 יוטיובمشاركة الرأي, סרטון בנושא השיתוף ברעיונות , 

 ) العطاء( , יוטיוב اءالعطاء من أجل العطר, נושא נתינה ועשייה למען האחסרטון ב

 

 יחידות הוראה

 

 , חוברת מפתח הל"ב الصف الثالث -االجتماعيّةالمشاركة פעילויות בנושא המעורבות החברתית, 
 

 פעילויות

 בין הצלצולים, מט"ח ,على خفيف...,דיון וניהול שיח חברתיפעילות בנושא 

 , בין הצלצולים, מט"חبينجو حاجاتהצרכים בחברה, פעילות בנושא      

    בין הצלצולים, מט"ח ,التكافل االجتماعي ,פעילות בנושא ערבות חברתית
 , בין הצלצולים, מט"חأن تقول ال ونبقى أصدقاءפעילות בנושא החברות, 

 , בין הצלצולים, מט"חلينامقبول عפעילות בנושא קבלה בחברה, 

 בין הצלצולים, מט"חيوم الشكر العالمّي, פעילות בנושא יום התודה העולמי,  
 פעילות בנושא חברות, ما المهم في الصداقة, בין הצלצולים, מט"ח

 פעילות בנושא קבלת האחר, متشابهون ومختلفون, בין הצלצולים, מט"ח
  مفتاح القلب ضمن برنامج براعمמאגר פעילויות בנושא המעורבות החברתית וההשתתפות עם האחרים, 

 الحياة معًا برفقة االوالدמאגר פעילויות בנושא החיים בחברת הילדים, 

 שמע
 , יוטיובخليك معاناשיר בנושא ההתלכדות, 

        שיר בנושא חיים עם ערכים יפים יותר, حياتي بالقيم أحلى, יוטיוב   ) لجميع القيم(
 ) التعاون( יוטיובأنشودة التعاون, שיר בנושא חברות ועזרה, 

 שיר בנושא השותפות החברתית, تعاونوا, יוטיוב

 العطاء() , יוטיובالرفق بالحيوانשיר בנושא עזרה לבעלי החיים, 
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https://www.youtube.com/watch?v=1CTesYaduBA
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https://www.youtube.com/watch?v=5JrZ6G8_9lI
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 סרטונים ויחידות הוראה לשילוב במפתח הל"ב במגזר הדרוזי
 

בות חברתית לכיתה דמעור  

 סרטונים

 , יוטיוב العطاء من أجل العطاءר, נושא נתינה ועשייה למען האחסרטון ב
 , יוטיובعائلة متعاونةסרטון בנושא המעורבות החברתית במשפחה, 

 )العمل ضمن طاقم(  , יוטיובthe balanceההצלחה והמעורבות החברתית "האיזון",  בנושא סרטון

  , יוטיובاآلخرين فيما نملكمشاركة  סרטון בנושא שיתוף עם האחרים במה שיש לנו מתוך,

 التعاون( –)المسؤولية   יוטיובمشاركة الرأي, סרטון בנושא השיתוף ברעיונות, 

 )العطاء بالتحفيز اإليجابي(  יוטיוב, الضفدعסרטון בנושא עידוד הקבוצה, 
  יוטיוב  ,من النمل نتعلّمסרטון בנושא התפקיד של כל אחד במשימה, 

 יוטיוב نتفاعل معًا ,סרטון בנושא נחלצים מצרה, 
 יחידות הוראה

 , חוברת מפתח הל"בالصف الرابع -االجتماعيّةالمشاركة פעילות בנושא המעורבות החברתית, 

 , חוברת פעילויות למפתח הל"בالتربية للمساواة بين الجنسينפעילות בנושא חינוך לשיוויון בין המינים, 

 פעילויות

 , בין הצלצולים, מט"חوقوف المتفرجד,מידה מהצפעילות בנושא ע
 בין הצלצולים, מט"חمشاركات عبر الفيسبوك, פעילות בנושא השיתופים בפייסבוק, 

 בין הצלצולים, מט"ח ,على خفيف...פעילות בנושא דיון וניהול שיח חברתי,

 , בין הצלצולים, מט"חبينجو حاجاتפעילות בנושא הצרכים בחברה,      

    , בין הצלצולים, מט"חالتكافل االجتماعي פעילות בנושא ערבות חברתית,
 , בין הצלצולים, מט"חأن تقول ال ونبقى أصدقاءפעילות בנושא החברות, 

 בין הצלצולים, מט"חمقبول علينا, פעילות בנושא קבלה, 

 בין הצלצולים, מט"חيوم الشكر العالمّي, פעילות בנושא יום התודה העולמי,  
 פעילות בנושא חברות, ما المهم في الصداقة, בין הצלצולים, מט"ח

 , בין הצלצולים, מט"חمتشابهون ومختلفونפעילות בנושא קבלת האחר, 

      

 שמע

 التعاون( –)المسؤولية  יוטיוב, خليك معاناשיר בנושא ההתלכדות,       

    שיר בנושא חיים עם ערכים יפים יותר, حياتي بالقيم أحلى, יוטיוב
 יוטיוב, أنشودة التعاونהחברות והעזרה, בנושא שיר 

  , יוטיובتعاونواשיר בנושא השותפות החברתית, 

 , יוטיובالتعاونשיר בנושא העזרה לאחר, 

 , יוטיובالرفق بالحيوانעזרה לבעלי החיים, שיר בנושא 
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https://www.youtube.com/watch?v=p3OFGU4Hya8
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 סרטונים ויחידות הוראה לשילוב במפתח הל"ב במגזר הדרוזי
 

 
 מעורבות חברתית לכיתה ה

 סרטונים
  , יוטיוב...هذا الزمانفيلم סרטון בנושא כבוד האם,       

 , יוטיוב العطاء من أجل العطاءר, נושא נתינה ועשייה למען האחסרטון ב
 , יוטיובعائلة متعاونةסרטון בנושא המעורבות החברתית במשפחה, 

  , יוטיובthe balanceההצלחה והמעורבות החברתית "האיזון",  בנושא סרטון

  יוטיובمشاركة اآلخرين فيما نملك, סרטון בנושא שיתוף אחרים במה שיש לנו מתוך, 

 יוטיובمشاركة الرأي, סרטון בנושא שיתוף ברעיונות, 
  , יוטיובالضفدعעידוד הקבוצה,  סרטון בנושא

  יוטיוב  ,من النمل نتعلّم ן בנושא התפקיד של כל אחד במשימה,סרטו
 יוטיוב نتفاعل معًا ,סרטון בנושא נחלצים מצרה, 

 

 יחידות הוראה

 , חוברת מפתח הל"בالصف الخامس -االجتماعيّةالمشاركة פעילות בנושא המעורבות החברתית, 

 , חוברת פעילויות למפתח הל"בالتربية للمساواة بين الجنسينפעילות בנושא חינוך לשיוויון בין המינים, 

 פעילויות

 

 , בין הצלצולים, מט"חوقوف المتفرجד,מידה מהצפעילות בנושא ע
 , בין הצלצולים, מט"חمشاركات عبر الفيسبوك, יסבוקלות בנושא השיתופים בפיפעי

 בין הצלצולים, מט"ח ,على خفيف...פעילות בנושא דיון וניהול שיח חברתי,

 , בין הצלצולים, מט"חبينجو حاجاتפעילות בנושא הצרכים בחברה,      

    , בין הצלצולים, מט"חالتكافل االجتماعي פעילות בנושא ערבות חברתית,
 , בין הצלצולים, מט"חأن تقول ال ونبقى أصدقاءפעילות בנושא החברות, 

 , בין הצלצולים, מט"חلينامقبول عפעילות בנושא קבלה בחברה, 

 בין הצלצולים, מט"חيوم الشكر العالمّي, פעילות בנושא יום התודה העולמי, 
 פעילות בנושא החברות, ما المهم في الصداقة, בין הצלצולים, מט"ח

 , בין הצלצולים, מט"חمتشابهون ومختلفونפעילות בנושא קבלת האחר, 

      

 שמע
 , יוטיובخليك معاناבנושא ההתלכדות,  שיר

    שיר בנושא חיים עם ערכים יפים יותר, حياتي بالقيم أحلى, יוטיוב
 , יוטיובأنشودة التعاونהחברות והעזרה, בנושא שיר 

  , יוטיובتعاونواשיר בנושא השותפות החברתית, 

 , יוטיובالتعاونשיר בנושא העזרה לאחר, 

 , יוטיובالرفق بالحيوانשיר בנושא עזרה לבעלי החיים, 
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https://www.youtube.com/watch?v=1CTesYaduBA
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 סרטונים ויחידות הוראה לשילוב במפתח הל"ב במגזר הדרוזי
 

 מעורבות חברתית לכיתה ו

 סרטונים 
  , יוטיוב...هذا الزمانفيلم סרטון בנושא כבוד האם,       

 , יוטיוב العطاء من أجل العطاءר, נושא נתינה ועשייה למען האחסרטון ב
 , יוטיובعائلة متعاونةסרטון בנושא המעורבות החברתית במשפחה, 

  , יוטיובthe balanceההצלחה והמעורבות החברתית "האיזון",  בנושא סרטון

  , יוטיובمشاركة اآلخرين فيما نملك סרטון בנושא שיתוף עם האחרים במה שיש לנו מתוך,

 יוטיובمشاركة الرأي, סרטון בנושא שיתוף ברעיונות, 
  , יוטיובالضفدعסרטון בנושא עידוד הקבוצה, 

  יוטיוב  ,من النمل نتعلّم ן בנושא התפקיד של כל אחד במשימה,סרטו
 יוטיוב نتفاعل معًا ,סרטון בנושא נחלצים מצרה, 

 

 יחידות הוראה

 , חוברת מפתח הל"בسادسالصف ال -االجتماعيّةالمشاركة פעילות בנושא המעורבות החברתית, 

 , חוברת פעילויות למפתח הל"בالتربية للمساواة بين الجنسينויון בין המינים, פעילות בנושא חינוך לשיו

 

 

 פעילויות

 , בין הצלצולים, מט"חوقوف المتفرجד,מידה מהצפעילות בנושא ע
 בין הצלצולים, מט"חمشاركات عبر الفيسبوك, פעילות בנושא השיתופים בפייסבוק, 

 בין הצלצולים, מט"ח ,على خفيف...פעילות בנושא דיון וניהול שיח חברתי,

 , בין הצלצולים, מט"חبينجو حاجاتפעילות בנושא הצרכים בחברה,      

    , בין הצלצולים, מט"חالتكافل االجتماعي פעילות בנושא ערבות חברתית,
 , בין הצלצולים, מט"חأن تقول ال ونبقى أصدقاءפעילות בנושא החברות, 

 , בין הצלצולים, מט"חلينامقبول عפעילות בנושא קבלה בחברה, 

 בין הצלצולים, מט"חيوم الشكر العالمّي, פעילות בנושא יום התודה העולמי,  
 פעילות בנושא חברות, ما المهم في الصداقة, בין הצלצולים, מט"ח

 , בין הצלצולים, מט"חمتشابهون ومختلفونפעילות בנושא קבלת האחר, 

 שמע

 , יוטיובخليك معاناבנושא ההתלכדות,  שיר

    שיר בנושא חיים עם ערכים, حياتي بالقيم أحلى, יוטיוב
 , יוטיובأنشودة التعاونעזרה, חברות ובנושא שיר 

  , יוטיובتعاونوا שיר בנושא שותפות,

 , יוטיובالتعاونעזרה לאחר, שיר בנושא 

 , יוטיובالرفق بالحيوانשיר בנושא עזרה לבעלי החיים, 
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