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 מערך שיעור ליום הצחוק ובכלל  זהירות זה מדבק:

 
 

ולאפשר שחרור של מתחים   צחוק לצערנו הוא לא חלק מתכנית הלימודים, אך חשוב להשאיר מקום לצחוק בכיתה,

גם לנו קשה מאוד לתלמידות/ים ושהיתה שנה  .שנת הקורונה הממושכת שעברה עלינובמיוחד אחרי  ,ולחצים
מלאה באתגרים ובהתמודדויות בבתי הספר ובכיתות: הוראה מרחוק, ריחוק פיזי וחברתי, בידוד,   מורות/ים, שנהה

ובכל זאת  פחתו מעט. מהקורונה גם החששות ו, פחדים וחששות רבים. רק לאחרונה חזרנו להיפגש פנים אל פנים
ים לא פשוטה, במיוחד ההסתגלות מחדש ללימודים בכיתה ולמפגש עם החברות/ מהתלמידות/יםעבור רבים ורבות 

וגם   ציונים, תעודותשהיא מתרחשת בשלב כה מאוחר בשנת הלימודים, כשכבר סיום השנה מתקרב ועמו מבחנים, 
 פרידות.  

כל השנה האחרונה חששנו להתקרב אחד לשני/ה מפחד שנידבק. ועכשיו כשאנחנו סופסוף קרובות וקרובים יותר,  
יום הצחוק  עם משברים. חוק הוא דרך התמודדות עם רגשות קשים וובכלל, צ אפשר להיזכר שגם צחוק מדבק! 

לצחוק ולהשתחרר מכל מה שעברנו במיוחד השנה במאי הוא הזדמנות נהדרת  6 -הבינלאומי שחל בשבוע הבא ב
 .בתקופה הקשה הזו, ולהדביק זה את זו בצחוק

 

 

 

  Pixabay , Pexels ילום:צ 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://pixabay.com/ro/photos/africa-b%C4%83iat-copil-fericire-r%C3%A2s-1854308/


 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל -קדמה  

  2  

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

 

 
 דקות(.  1.19) רטוןס בהקרנתנפתח את השיעור ללא הכנות והקדמות 

המטרה היא שגם הכיתה מצליח להדביק את שאר נוסעי/ות  הקרון.  ,בסרטון רואים כיצד אדם אחד שצוחק ברכבת
 י הרכבת.  ות/נוסעשל דבק בצחוק ית

 מצחיקה ומומלצת לצפייה על צחוק   הרצאת טד, נוכל גם לצפות בשא השיעורן נציג את נולאחר הקרנת הסרטו
 דקות(.  16.55)

 

 פעילויות צחוק –חלק א' 
 מתוך האפשרויות הבאות:  פעילויות 2-3 נבחר

 
  מה מצחיק אותי?

 ת./ה את הפתק לבלון ומנפח/ניסמצחיק אותו/ה מכ משהו שת על פתק / כל תלמיד/ה כותב
 לדוגמא:

  .מצחיקות אותי מתיחות שבסופן הא.נשים מופתעים/ות -
  .מצחיק אותי שעושים קולות מוזרים לתינוקות -

  .ת לצחוק מבדיחות שנונות/אני אוהב -
  .מצחיק אותי כשמתבלבלות לי המילים -

 ה/מוציא ,את הבלון צ/תמפוצכל אחת/ד בתורו/ה . אחרבלון   ת/מפריחים את הבלונים באוויר וכל תלמיד/ה תופס
 , מי שהפתק שלה/ו מנסה להצחיק את הכיתה לפי מה שכתב/ה בפתק. לנחש של מי הפתק , מנסהאת הפתק

 
 

 :כמה עובדות על הצחוק 
 .כיום הצחוקלראשונה  1998יום ראשון הראשון בחודש מאי הוכרז בשנת 

הצחוק מפעיל אזורים   וק.של יום הצח ואחד ממייסדיאמר זה סימן חברתי לכך שהכל בטוח, ואפשר להרגע", "

מחקרים מעידים כי הצחוק מסייע בהתמודדות  מסוימים במוח, וגורם לתחושה מהנה של הקלת המתח בגוף. 
ות פיזיולוגיות בגוף. הוא מפחית מתח, מוריד את  הצחוק משפיע לטובה על כמה מערכ עם מצבי דיכאון וחרדה.

 .לחץ הדם, מתגבר את המערכת החיסונית ומגן על הלב
 המוח ומדעי לפסיכולוגיה פרופסור, פרובין  רוברט' על פי פרופ . גם מדבק והוא. חברתי הוא הצחוק ,ויותר מזה

 נמצאים אנחנו כאשר יותר  30 יפ  צוחקים אנחנו ".היחיד של פעולה לא הוא הצחוק. "מרילנד באוניברסיטת
טנזניה: בית ספר במדינה נסגר באופן ב היכתה צחוק  מגיפת, 60-ה בשנות", לבד  כשאנחנו מאשר בחברה

זמני, לאחר ששלוש תלמידות הדביקו בצחוק היסטרי שני שליש מהתלמידים. לא היו למגיפה תוצאות  
 .בעייתיות, אבל היא הוכחה טובה עד כמה, באמת, הצחוק מדבק

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.youtube.com/watch?v=PBet7zpnSB4
https://www.youtube.com/watch?v=PBet7zpnSB4
https://www.youtube.com/watch?v=PBet7zpnSB4
https://www.eol.co.il/articles/419
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 ק תרגיל יוגה צחו

מסתכלות/ים בעיניים של  .משיכות עדינות מושכיםתת ידיים באופן מוצלב וכל פעם לנבקש מהכיתה לעמוד במעגל ו
 ולאחר מכן הצחוק הטבעי יגיע.    מלאכותיים בתחילה באופן ות/אל או מימין וצוחקהחבר/ה משמ

 
 הצחק/י אותי 

התלמידות/ים מולו   3מתנדבות/ים על אחד מהם/ן יוטל לנסות להצחיק את  4כיסאות ונבקש  3נציב מול הכיתה 
 . שהצחיקה / ועליהן/ם יהיה לנסות שלא לצחוק. כרגע שאחת/ד מהם צחק/ה היא מתחלפת עם התלמיד

 
 . אבן נייר ומספריים כיתתי

יוצרות/ים קשר עין עם  וכאשר המורה מסמנ/ת על ידי מחיאת כף   ,התלמידות/ ים מתהלכים בכיתה באופן חופשי
ר רכבת כאשר המנצח/ת בראש  צכל זוג יו  ,נייר ומספרים. לאחר משחק אחד-התלמיד/ה הקרוב/ה ומשחקים אבן

התהלך ובסימון הבא של המורה שוב נעצרים ליד זוג אקראי ושני המנצחות/ים והמפסיד/ה מאחריו/ה. ממשיכים ל
משחקות/ים משחק נוסף כאשר גם כעת המפסידים/ות מצטרפות לרכבת של המנצחות/ים. כך עד שנוצרות שתי 

  רכבות גדולות המתחרות זו בזו. 
 

   נחש/י אותי
 "נחש אותי: "ה אחת שתוריד את האפליקציה/ מבין שתי הקבוצות נבחר תלמיד ,נחלק את הכיתה לשתי קבוצות

את מכשיר הטלפון  ה/מניחמתנדב/ת   ,לאחר הורדת האפליקציה )עדיף להוריד למכשיר אנדרואיד( לטלפון שלה.
. המטרה: מסביבים ות/רמזים של החברבעזרת תנועות, ריקודים והמסך   ח, וצריכ/ה לנחש מה כתוב עלעל המצ

לנחש?  הצלחתן/ם. לא את המילה? סובבו את המסך כלפי מטהלנחש  ן/הצלחתם לנחש כמה שיותר מילים בדקה.
חיים, לילדים, שירים   בעליבאפליקציה מספר קטגוריות:  .ודלגו למילה הבאה ,סובבו את המסך כלפי מעלה 

 פעולות, אוכל, מפורסמים, דמויות בדיוניות, מקצועות, מקומות בעולם  ישראלים,

 

 צחוקורונה -חלק ב'
נראה כי הקורונה, שהיא עסק רציני מאוד, עוררה השראה רבה בתחום ההומור: מתחילת הקורונה נפוצו ברשתות   

ר דרך התמודדות עם  החברתיות: בדיחות, מערכונים, תמונות מצחיקות, ממים, שירים ועוד. הצחוק הוא כאמו

 לחצים וחרדות, כך שאין זה מפתיע כלל. 
 נבקש מהתלמידות/ים לשתף בסיפורים מצחיקים שקרו להן/ם בקורונה. 

 אפשר גם לחפש ברשת "בדיחות קורונה" שמצחיקות אותן/ם, ולשתף בכיתה.  
 .מחולל ממיםוגם אפשר ליצור ממים מצחיקים באמצעות האפליקציה של 

 תוכלו להשתמש גם בקישורים הבאים
 תמונות מצחיקות בקורונה

 בדיחות קורונה

 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.galman33.guessme&hl=iw
http://www.memeking.co.il/
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=47686
https://www.hidabroot.org/article/1135658
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 בירו הלאה ותדביקו עוד תע סיכום:

ה ונדביק אה הלבואו נעביר את זבק, א חיובית! אם צחוק הוא כל כך מדדווקדבקה היא יש מקרים שבהם ה

 אחרים/ות. 
זה יכול להיות  )ה לצחוק. /הדביק היום ולגרום לוהוא/היא רוצה למישהו/י בחייו/ה ששוב על תח/חשובכל תלמיד/ה י

 ים/ות לשמח(.  אנחנו רוצש, או מישהו/י ה לחוצהוברת עליו/ה תקופו/י שקצת מבואס/ת או שעמישה
חמש דקות האחרונות של השיעורים באותו כיתתי או אפילו בהבווטסאפ ית יומ אפשר גם להחליט על משימת כיתה

 . את כולם/ן ולשתףבנושא שנבחר ם מצחיקים דברילחפש  היום:
ף אחת בכיתה. א עלולא על אף אחד וקים/ות ביחד ת שאנחנו צוחידים/וב להנחות את התלמחשו  :שימו לב •

 אנשים. הלא על יטואציה וק הוא על סהצחו

 

 

 

 

 

 

  במגוון נושאיםם, טקסטים וחומרים נוספים   תוכל/י למצוא עוד עשרות מערכי,  של עמותת קדמהבאתר 
תרון  פלמקצועות לימוד שונים: חגים וימים מיוחדים בלוח השנה, זהויות בחברה הישראלית,   ימיםהמתא

 .סכסוכים בכיתה, אסיפת הורים, בריונות ברשת ועוד עוד
 מה לאתר עמותת קד      

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://kedma-edu.org.il/kedma_material/
http://kedma-edu.org.il/kedma_material/
http://kedma-edu.org.il/kedma_material/
http://kedma-edu.org.il/kedma_material/
http://kedma-edu.org.il/kedma_material/
http://kedma-edu.org.il/kedma_material/

