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

 נלאומי או לכל יום בשנה!יפעילות 'אושר': ליום האושר הב
 
 

 (Mind moose)תורגם ועובד על פי האתר 
פעילות זו מבקשת לעורר תלמידות/ים לחשוב  

מהו אושר, ומה משמעותו עבורם/ן. והיא 

 מתאימה לכל גיל. 
 

 
 
 

 ?  מהו 'אושר'
נחלק את הכיתה לקבוצות קטנות של  

 וצה תקבל גיליון נייר גדול וטושים צבעוניים. תלמידות/ים. כל קב

התלמידות/ים יכתבו במרכז הדף את המילה 'אושר', ויתבקשו לערוך סיעור מוחות סביב 'מהו אושר' על גבי 

גיליון הנייר. בשלב הבא כל קבוצה תציג את הגיליון שלה בפני הכיתה, ונשוחח על נקודות הדמיון ועל נקודות 
 שונות. נדגיש כי המשמעות של 'אושר' היא שונה עבור א/נשים שונות/ים. השוני שעלו בקבוצות ה

נציג בפני הכיתה את 'יום האושר הבינלאומי', ונסביר שבהמשך השיעור נתעמק יותר במשמעויות השונות של 

 'אושר' עבורן/ם. 
  התאם לדברים שעולים בכיתה:שאלות שאפשר להעלות בדיון ב 

 ם אדם מאושר הוא אדם שלא חש עצב?  האם אושר הוא הפוך מעצב? הא •

 לדבר על אושר בכיתה? זה משנה?  למה בכלל  •

בר פרטי, אז למה צריך יום שמתייחס לזה  ? הרי אושר הוא לכאורה דרק באוששמתעסצריך יום האם  •
  ?יתבינלאומ רחבה ואפילו ברמה

לבין הגופים שאחראיים עלינו בחברה? האם המדינה יכולה כפרטים קשר בין האושר שלנו  יש האם •
 ות?/לעזור לנו להיות מאושרים

 
 איך מרגיש 'אושר'?

ע ועוד(, נבקש מהתלמידות/ים לחשוב ולתאר מה ההרגשה של להיות מאושר/ת )למשל: חמימות, ביטחון, רוג
 לשתף בזוגות, ולשתף את הכיתה כולה. 

 (. ערכו רשימה על הלוח של כל המילים שעלו. think/pair/share)קראו על האסטרטגיה 

 

ר מהלך השיעו  

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://www.mindmoose.co.uk/2017/03/19/international-day-happiness-activity/
http://www.amit.org.il/edugogya/think-pair-share/
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 מה גורם לי אושר? 
נו קודם, נשאל את התלמידות/ים למה ארינאמר שטוב לדעת מה גורם לנו להרגיש את ההרגשה הזאת שת

לדעתם/ן זה טוב? )כדי שנוכל לנחם את עצמנו כשרע לנו, להרגיע את עצמנו, ובכלל להשתדל לעשות דברים 
נדגיש כי לרוב מה שגורם לנו אושר אלו דברים קטנים, יומיומיים, יותר שגורמים לנו להרגיש אושר בחיינו(. 

 מאשר דברים גדולים. 

ת/ים לשתף מהם הדברים שגורמים להן/ם להרגיש כך. נוכל לשתף בדוגמה משלנו כמו  נבקש מהתלמידו
 למשל, לקרוא ספר במיטה כשהכלב נוחר לידי.

 דקות, דברים שגורמים לי אושר. מי שירצו מוזמנות/ים לשתף.  5התלמידות/ים יכתבו במחברתן/ם במשך 
. 

 עוד פעילויות להרחבת האושר 
מידת העניין שלהן/ם נוכל לבקש מהן/ם לכתוב שיר או סיפור על מה גורם להן/ם בהתאם לגיל התלמידות/ים ול

 אושר ולמה, לצייר או להכין קולאז' של דברים שגורמים להן/ם אושר. 

נוכל גם להנחות אותן/ם לערוך סקר בקרב בני/ות משפחה וחברות/ים סביב השאלה 'מה גורם לי אושר' ולשתף 
 בכיתה את ממצאיהן.  

בקש מהתלמידות/ים 'להעביר את האושר' לפחות למישהו/י אחת/ד נוסף דרך שיחה על אושר.  נוכל גם ל

 ואנחנו המורות/ים נוכל להמשיך ו'להעביר את האושר' לכיתות נוספות. 
להן/ם אושר, לבקש משאלות, וכך לסמן לעצמן/ם מטרות  יגרוםולמי שמתקשות/ים, אפשר לחשוב גם על מה 

: תוכלו לקרוא את השיר בכיתה, לשאול את התלמידות/ים אם יש משאלה המצורף ירשירצו להגשים. כמו בש

 שהזדהו איתה, ומהן המשאלות שלהן/ם לחמש השנים הקרובות או לשנה הקרובה. 
 

 

 

 
 
 
 

 

 משאלות / עדי פלד שריג

אֹות: ִנים ַהבָּׁ  ַלֲחֵמׁש ַהשָּׁ

ַלי ַלִבְפִנים ר ִיְסַתֵכל עָּׁ מָּׁ ִאיתָּׁ  ׁשֶׁ

ה ְהיֶׁה יָּׁפָּׁ אֶׁ  ׁשֶׁ

ִיְהיֶׁ  תּולׁשֶׁ ב אֹו חָּׁ לֶׁ  ה ִלי כֶׁ

ה(  )אֹו קֹופָּׁ

ַיְפִסיקּו ִלְקֹרא ִלי  -ׁשֶׁ

ה ִנית ּוְרִגיׁשָּׁ  ַבְיׁשָּׁ

ה ִמים ֲאִדיׁשָּׁ ַאְצִליַח ִלְהיֹות ִלְפעָּׁ  ׁשֶׁ

לֹות ת ִעם ַהְמֻקבָּׁ כֶׁ לֶׁ ץ לָּׁ ִיְצַמח ִבי ֹאמֶׁ  ׁשֶׁ

ה קָּׁ  ַבַהְפסָּׁ

ְלַמד ִלְקֹרא ְבִלי ְׁשִגיאֹות אֶׁ  ׁשֶׁ

 )ּוְבִלי ְלִהְתַאֵמן(

ם ַפחֹות ֹלא ַאְצִליַח לֹוַמר ַבעֹולָּׁ  ׁשֶׁ

 ְוַהְרֵבה יֹוֵתר ֵכן.

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800

