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 מערכי שיעור: על חדרים בעולם ועל החדר שלי  2

 "ס יסודי ולחטיבת הביניים. מומלץ בעיקר לבידקות,  45מערך מתאים לשיעור של כל 

שימוש במיומנויות שפה וחשיבה כמו  והם כולליםבמסגרת שיעורי שפה,  ניתן לקיים את השיעורים

 ור, השוואה, טיעון וכתיבת סיפור.שאילת שאלות, תיא

חומרים ממוחזרים  תמונות של חדרי ילדים בעולם, כרטיסיות ר.ח.ש, יש להכין את העזרים מראש: 

אישיים של התלמידים/ות מהחדר חפצים ליצירת חדרים מיניאטוריים )אם בחרנו באפשרות זו(, 

 שלהם/ן )אם בחרנו באפשרות זו(. 

 : חדרים של ילדות/ים בעולם 1שיעור 

בני  ות/יםתמונות של ילד שצילםהוא שמו של ספר של הצלם ג'יימס מוליסון,  ישנים" ילדים איפה"

מארה"ב, מקסיקו, ברזיל, אנגליה, איטליה, קנייה, סין, הודו, נפאל ואפילו ישראל והגדה  9-15

כל צמד תמונות מראה את הילד ואת סביבת  .המערבית

השינה שלו )לא תמיד מדובר בחדר שינה כפי שאנחנו מכירים 

ל אותו(, ומתחת לכל צמד תמונות ישנו הסיפור האישי ש

 .בכתבה הבאהחלק מהסיפורים מופיעים  ./ההילד

נפזר בחדר תמונות של חדרי ילדים בעולם, אפשר מספר 

בסוף המערך(.  -עותקים מכל תמונה )קישורים לתמונות 

 התלמידות/ים יסתובבו בחדר ויתבוננו בתמונות. 

 כרטיסיית ר.ח.שנבקש מכל תלמיד/ה לבחור תמונה אחת שמסקרנת אותה/ו ולהתייחס אליה דרך 

 ( בקישור זהרואה, חושב/ת, שואל/ת'  -: ר.ח.ש )קראו עוד על 'שגרת החשיבה 1נספח  –

  התלמידות/ים ישתפו בבחירות שלהן/ם, ויספרו מה סקרן אותן/ם בחדר שבחרו.

 לאחר השיתוף נערוך דיון על  ההבדלים שבין החדרים שראינו ונשאל: 

 מדוע החדרים כל כך שונים זה מזה? 

 )טעם אישי, תרבות, חומרים בסביבה, מצב כלכלי, מבנה המשפחה...( 

 מהם לדעתכן/ם הצרכים הבסיסיים שילד/ה צריכ/ה בחדר או במרחב שלו/ה בבית?  

 Telegraphצילום: 
  אם היה מתדפק תכם עד
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 מור למלא? האם ילד/ה בהכרח צריך/ה מרחב פרטי?אילו פונקציות בחיים שלנו החדר א 

 האם לדעתכן/ם ילדים/ות בכל העולם היו חושבים/ות כך? 

 איך לדעתכן/ם החדר משפיע על ההרגשה של הילד או הילדה שחיים בו?  

האם גם בארץ יש לדעתכן/ם הבדלים גדולים בין חדרים של ילדות/ים? האם יש לכן/ם  

 לזה?דוגמאות? מה לדעתכן/ם גורם 

, בו נערכת השוואה בין חדריהם וחייהם של בסרטון של תכנית הטלוויזיה "גלילאו"ניתן גם לצפות 

 ילד וילדה משני מקומות בהודו, ולנהל את הדיון אחרי הסרט.

ת את סיפורו/ה של הילד/ה בתמונה לסיום השיעור נבקש מהתלמידות/ים לדמיין ולכתוב בבי

 שבחרו, או לכתוב על חדר בעולם שהייתי רוצה לבקר בו.

 

 : החדר שלי 2שיעור 

נבקש מהתלמידות/ים לצייר את החדר שלהם/ן על דף, ולאחר מכן לתאר אותו בכתב בעזרת 

 שימוש בשמות תואר רבים ככל האפשר. 

השיעור לצלם בבית סרטון שמראה את החדר במקום ציור, ניתן גם לבקש מהתלמידות/ים לפני 

 שלהן/ם תוך כדי שהם/ן מסבירות/ים ומתארות/ים אותו.

התלמידות/ים יעברו לשבת בזוגות, שפחות מכירות/ים, ויספרו זה לזו על החדרים שלהן/ם בעזרת 

 :השאלות הבאות

 איך החדר שלי נראה? 

 האם אני חולק/ת אותו, ועם מי?

 איך אני מרגיש/ה בחדר שלי? 

 מה אני עושה בו?

 מה אני אוהב/ת בו? 

 האם החדר שלי משקף את מי שאני?

 מה הייתי רוצה לשנות בו? 

 מה מעניין אותי לדעת על החדר שלך?
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 לאחר העבודה בזוגות, נתכנס במליאה. 

 דבר אחד שלמדו על בן/בת הזוג שלהן/ם בשיחה על החדרים.בהתלמידות/ים ישתפו 

מחומרים ממוחזרים שהביאו עמם לכיתה,  םלסיום התלמידות/ים יבנו בזוגות חדרים מיניאטוריי

 ויציגו תערוכת חדרים. 

היא לבקש מהתלמידות/ים להביא מראש לכיתה משהו מהחדר או מהבית  אפשרות אחרת

 שלהן/ם, התלמידות/ים יציגו את הדברים שהביאו, ויוכלו להשאיר אותם בכיתה למשך תקופה. 

 נוכל אז לפתח דיון סביב השאלות: 

 איך אני מרגיש/ה להביא לכיתה משהו מהבית שלי? 

 האם אני "מביאה את עצמי לכיתה"? 

 י מרגיש/ה בבית ואיך בכיתה? איך אפשר להפוך את הכיתה שלנו ליותר 'בית'?איך אנ

 

 קישורים לתמונות של ילדות/ים בעולם: 

-surrounded-rubbish-2595808/Sleeping-http://www.dailymail.co.uk/news/article

slumber.html-children-world-Photographs-Mao-Chairman-poster-guns 

-kids-of-photos-powerful-20-sleep-children-http://justsomething.co/where

world-the-around-from-bedrooms/ 

-around-bedrooms-pictures-http://www.jesuslovesthelittlechildren.org/stunning

world/ 
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http://justsomething.co/where-children-sleep-20-powerful-photos-of-kids-bedrooms-from-around-the-world/
http://justsomething.co/where-children-sleep-20-powerful-photos-of-kids-bedrooms-from-around-the-world/
http://www.jesuslovesthelittlechildren.org/stunning-pictures-bedrooms-around-world/
http://www.jesuslovesthelittlechildren.org/stunning-pictures-bedrooms-around-world/
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 כרטיסיית ר.ח.ש : 1נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מזמינות אותך ליהנות ממערכי שיעור נוספים שפירסמנו בעבר

  באתר החדש שלנו!!!

 בריונות ברשת, חגים, למה בית ספר, אסיפת הורים, דעות קדומות, 

 ן שיעורים ותכני השראה שאפשר להביא לכיתה. ועוד המו
. 

 ! ואם עדין לא נרשמת לעלון שלנו, זה הזמן

 בחודשהצטרפ/י לאלפי מורות ומורים שמקבלים פעמיים 

 ישירות לתיבת המייל. מערכי שיעור, סרטונים והשראות 

 להרשמה לעלון עוד היום!
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