
 

 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 

  1  

 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 

 

 

   פעילות על אמונה ועל תקווה -"הנקודה"

 שלנו נתקלנו במצב בו לא העזנו לנסות משהו חדש   כמה פעמים גם אנחנו וגם התלמידים/ות
 ששנו שאנחנו לא טובים/ות מספיק? או כי חכי לא חשבנו שאנחנו מסוגלים/ות להתמודד איתו 

. 
 נוגע בדיוק במצבים הללו. ה. ריינולדס  פיטרהסיפור "הנקודה" שכתב ואייר 

   ,ת החינוךאנשי ונשונת גם לנו, מדמזדרך ההתמודדות של עמליה והמורה שלה, 
 וגם לתלמידים/ות שאנחנו עובדים/ות איתם/ן , אפשרות להתבונן על האמון שלנו בעצמנו, 

 . בתלמידים/ות, ביכולת שלנו לעודד את עצמנו ואחרים
  בקישור זהאפשר למצוא גרסת פי די אפ 

 בקישור זהאו גרסת סרטון מצגת 
 בקישור זהלמורות לאנגלית: יש אפשרות למצוא את הסיפור גם בגרסה בשפה האנגלית 

.. 
 נקרא את הסיפור ביחד בכיתה. 

 אפשר לעצור את הקריאה בשלב שבו עמליה מגישה את הדף הריק למורה ולשאול: 
  מה לדעתכם/ן המורה צריכה לעשות עכשיו?

אחרי הקריאה:שאלות אפשריות לדיון 

  . מה היתה התחושה של רותי בתחילת הסיפור?1

 . מה עשתה המורה שחולל שינוי בגישה של רותי?  2

 . איך לדעתכם/ן הרגישה רותי כשראתה את הציור שלה במסגרת?  3

 . מה השינוי שחל ברותי לאורך הסיפור?  4

 . האם גם לכם/ן היה משהו שלא האמנתם/ן שאתם/ן מסוגלים/ות לעשות ובסוף הצלחתם/ן?5
 מה עזר לכם/ן להצליח?  

 רגיש לכם/ן "גדול עליכם/ן" עכשיו? אפשר להשלים את המשפט: "אני רוצה להצליח ל...."  . האם יש משהו שמ6

אני כמורה ואתם/ן כתלמידים/ות יכולים/ות לקחת מהסיפור הזה כדי לחזק את עצמנו ואת  –. מה אנחנו 7
 החברים/ות בכיתה? 

 אפשר לכתוב משפטים מחזקים והצעות מעשיות ולתלות אותם בכיתה.  
 

  .בקישור זהדוגמאות ורעיונות נוספים לפעילות סביב הסיפור ניתן למצוא 

 

 תוכל/י למצוא עוד עשרות מערכים, טקסטים וחומרים נוספים   , באתר החדש של עמותת קדמה
למקצועות לימוד שונים: חגים וימים מיוחדים בלוח השנה, זהויות בחברה  המתאימים במגוון נושאים

 הישראלית,  פתרון סכסוכים בכיתה, אסיפת הורים, בריונות ברשת ועוד. 
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