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 השנה )כיתות ד' ומעלה( תחנות לסיכום  – אז מה היה לנו?
 

 מגיעה לסיומה, שנה של קורונה, של למידה מרחוק, של סגירת בתי הספר, פתיחתם, סגירתם וחוזר חלילה,   השנה
חוויות  גם  בוודאי  נשזרו אלובתוך כל   שנה של בידוד וריחוק חברתי, חששות והתמודדויות מאתגרות בכל התחומים.

מטרת  בות, של הצלחות קטנות או גדולות, של למידה חדשה על עצמנו וגם של קשרים וקירבה על אף המרחק. וט
  משמעותייםרגעים אירועים ולהתבונן על  להיזכר בשנה שהייתה,    לסכם את השנה באופן אישי וכיתתי: השיעור היא

 שהיו בה, וגם להודות למי שליוו אותנו ועזרו לנו  במהלך השנה. 
 
 הציודתחנות סך הכל.  בכל תחנה נניח מראש את המשימה ואת  5: נסדר את הכיתה במבנה של תחנות, ותנכה

 . דקות 10-12משך הפעילות בכל תחנה תלמידות/ים.  6-7נחלק את הכיתה לקבוצות של . שנדרש עבורה 

 

 : תחנות סיכום

 

. 
    כרונותיז
שנת  משמעותי מזיכרון  ספרו בסבב בקבוצה:  

תי/ זכור  צחיק אוגש אותי/ הרישרגע : הלימודים
 ... כיף  לילי/ עניין אותי/ היה 

   .: תמונות מהשנהציוד

 

 

 הפתעות  
אחד דבר על פתק:  ת כותב/ת/כל אחד 
או דבר אחד הפתעתי את עצמי בו השנה. ש
מכן, יש  לאחר   אותי. ה/הפתיע מישהו/י ש

  לקופסה /כובע. לקפל את הפתק ולהכניס
 לכתוב את השם(.  מבלי)

קים בקבוצה הקטנה, לשלוף את הפת אפשר
בסוף שלב   במי מדובר או לעשות זאתלנחש ו

  .במליאת הכיתההתחנות 

שוקולד עם הפתעות    ,: פתקים ועפרונותציוד
 .בפנים; עוגיות, אגוזים, סוכריות, תות

 

 

 תודות 
משמעותי עבורי   מישהו/י תודה ל  כתוב/י  

על מה אני אומר/ת לו/ה כתב/י גם בכיתה. 
רבה תלמידים/ות. ניתן תודה? ניתן לכתוב לה

  .ת למורות/ים או להוריםתודולכתוב גם 
יחד  שיחולקו סוכריות ,: פתקים ועפרונותציוד
 הפתקים.עם 

 

. 
 החופשה 

לי יות שוכנהתמה : בריסטולהעל כתבו  
 לחופשה? 

 י הכי מחכה?  למה אנ 
ם, קרם הגנה, כובע, בריסטול וטושי: ציוד
 בוק מים.בק

 

. 
 החמצות 

נה  רגע שהייתי משספרו בסבב בקבוצה: 
 פספס לי.משהו שהתאחרונה, מהשנה ה

  לימונדה וכוסות.: ציוד
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 מליאה:ב

 ק, ולחלק את פתקי התודה לחברות/ים. מי הפת לנחש שלתקים ולשלוף את הפ –: לקרוא את ההפתעות 1אופציה  

כחות )ואפשר גם להכין יות בלתי נשכיתת חוויות  10: "הגדולים של השנה  10להכין רשימה כיתתית של ": 2אופציה  
 . והכיתה תצביע ותדרג אותן מראש חוויות חיוביות ושליליות, 

 לסיכוםמשיר : קריאת קטע 3אופציה 

 

יֵרי  ִׁ ְך / לאה גולדברג סֹוף ַהד   ש   ר 

 א

ך יָָפה ַעד ְמאֹד  רֶּ  ָאַמר ַהנ ַַער.  -ַהד ֶּ

ה ַעד ְמאֹד  ָ ך ָקש  רֶּ ם. -ַהד ֶּ לֶּ  ָאַמר ָהעֶּ

ך ָאְרָכה ַעד רֶּ ר. -ְמאֹד   ַהד ֶּ בֶּ  ָאַמר ַהג ֶּ

ך. רֶּ ַצד ַהד ֶּ ֵקן ָלנו ַח ב ְ ב ַהז ָ ַ  יָש 

ם, ָפז וָאֹדֶּ יָבתֹו ב ְ ִקיָעה ש ֵ ְ  צֹוְבָעה ַהש  

א ַהד ֶּ  ֶּ ַטלש  ב,-ַמְבִהיק ְלַרְגָליו ב ְ רֶּ  ָהעֶּ

ת:  רֶּ ֶּ ל יֹום ֵמָעָליו ְמַזמ  ֶּ ֹור ַאְחרֹוָנה ש   ִצפ 

ָתה, ָמה  - ְ ש  ָ ֹר ַמה י ְָפָתה, ַמה ק  ך?ֲהִתְזכ  רֶּ  ָאְרָכה ַהד ֶּ

 

רגע של   רגע ארוך,  רגע יפה, רגע קשה, ומספר/ת עליו: מהשנה אירוע אחדכל אחד/ת בוחר/ת נערוך סבב ובו 
רגעים כאלו, ומשתפ/ת  4)אפשר גם להשתמש באופציה זו לשיעור בפני עצמו בו כל אחת/ד כותב/ת על  מנוחה. 

 באחד מהם(.
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