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ונשאל שאלות מכוונות  ,  ניתן דוגמאות, נעבור על המסגרות השונות , נקרין את הדף על הלוח
.בהמשך מפורטות שאלות מכוונות שניתן להשתמש בהן. ות/שמתאימות לכיתה ולתלמידים

כדי שיתקבל דף בצורת ( מופרד בקו מקווקו)ים לגזור את החלק הימני של הדף /ננחה את התלמידות
תלוי ברמת מיומנות -ן מראש/לגזור באופן עצמאי או להכין עבורםות/ניתן לתת לתלמידים.  ריבוע

.הגזירה

אילו תכונות חשוב לי שיהיו לי השנה  ? אילו תכונות טובות בי הייתי רוצה להמשיך לפתח-התכונות שלי
(…ספורטיביות, סובלנות, נדיבות, עמידה על שלי, אכפתיות, סקרנות-למשל)? ואצליח לפעול לפיהן

.

באילו   ? אילו מיומנויות הייתי רוצה לבסס? באילו מקצועות הייתי רוצה להתקדם-התקדמות בלמידה
מה עדיין מאתגר אותי והייתי רוצה ? תחומים לימודיים חוויתי הצלחות עד עכשיו וחשוב לי להמשיך בכך

?שיהפוך להיות קל יותר עבורי בלמידה
.

באילו מקצועות אני ? אילו דברים חדשים הייתי רוצה ללמוד השנה בבית הספר-למידות חדשות
אני מתרגשת  , אני מחכה להתחיל ללמוד גיאוגרפיה-למשל)? מצפה ללמוד נושאים ומיומנויות חדשים

('ללמוד כפל השנה וכו
.

באילו  ? אילו דברים מהנים הייתי רוצה לעשות? איך אני רוצה להרגיש בבית הספר השנה-חיי בית ספר
השתתפות  -למשל)? האם יש דברים שהייתי רוצה ליזום בבית הספר? פעילויות הייתי רוצה לקחת חלק

(יוזמות שהייתי רוצה לקדם, ות/מועצת תלמידים, בוועדות בית ספריות
.

האם הייתי רוצה להכיר ? מה הייתי רוצה לעשות עם החברות והחברים שלי השנה-חברים וחברות
?האם יש חבר או חברה שהייתי רוצה להכיר יותר לעומק? חברות וחברים חדשים

.

אילו  ? ת לעשות בזמני הפנוי והייתי רוצה להמשיך להקדיש לו זמן השנה/מה אני אוהב-שליהכשרונות
האם יש תחביב חדש שהייתי רוצה להתעסק בו  ? תחביבים או תחומי עניין הייתי רוצה להמשיך לפתח

?יותר או ללמוד עליו יותר
.

איזה ? בכל תחום שהוא שלא כלול בשאר המסגרות, מה חשוב לי שיקרה השנה-מטרה אישית שלי
?ארצה להשיג( או מטרות)מטרה 

נסמן את תחילת השנה כמועד שבו אפשר להציב מטרות , המיועד לימי פתיחת השנה, במערך זה
ובו יכתבו את המטרות  , התלמידים והתלמידות יצרו תוצר.ולאחל לעצמנו את השנה הטובה ביותר

בהמשך השנה ניתן יהיה להיעזר בתוצר כדי לבחון את התהליך שנעשה  . ם לשנה החדשה/שלהן
על אילו  , ניתן לבדוק אילו מטרות הושגו באופן מלא או חלקי, במחצית השנה, למשל)במהלך השנה 

.(אילו מטרות התווספו, כדאי להמשיך לעבוד

,  בכיתות א ניתן לצייר-למשל)ננחה את הכתיבה בהתאם לגיל -המערך מתאים לגילאים שונים
בהתאם  , בכיתות גבוהות יותר לכתוב משפט או פסקה, לכתוב את המטרה במילה אחת' בכיתות ב

(.ה/לרמת הכיתה והתלמיד

אילנית\בשנה הבאה-נפתח את השיעור בהשמעת השיר
אילו  תחושות הוא ? ן/לדעתכתםבמה עוסק השיר -נתחיל בשאילת שאלות:  נקיים שיח אודות השיר

?ן/מעלה בכם

תחילת השנה היא הזדמנות נהדרת  . נאמר שהשיר עוסק בדברים הטובים הצפויים לנו בשנה הבאה
ולהציב לעצמנו מטרות כדי  , לתכנן ולדמיין את כל הדברים הטובים שיקרו בה,  להתבונן קדימה

.שנוכל להשיג אותן

נבהיר  . ן לקראת השנה הבאה/ובו יכתבו את המטרות שלהם, כל תלמידה ותלמיד יקבלו דף
.יש לנו סיכוי טוב יותר להשיג אותן, ים מחשבה וזמן להגדרת המטרות שלנו/שכשאנחנו מקדישות

. כשבכל אחת תחום אחר, ים  יקבלו דף בצורת ריבוע עליו מודפסות מסגרות/התלמידות
(מצורף כנספח)

מהלך השיעור

https://www.youtube.com/watch?v=vv7XTuK9Qd8&ab_channel=%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93
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.בתום ההכתיבה או במהלכה כדאי לאפשר גם זמן לקישוט והפיכת הדף לאישי יותר

ונאמר שכמו הציפורים  , נזכיר את השיר בו התחלנו, הכתיבהלאחר שכל הכיתה סיימה את תהליך
נהפוך עכשיו את המטרות שלנו לציפורים שילוו אותנו במהלך השנה ונפגוש אותן שוב  , הנודדות
.בהמשך

כדאי , צעד צעד כיצד לקפל את הדף לציפורהמסביראוריגמי ציפורעל הלוח ניתן להקרין סרטון 
.ן לעזור זה לזו/ים בקיפול ולעודד אותם/ים מצליחות/לעצור מדי פעם ולוודא שכל התלמידות

ונתלה את הצפרים בלוח מרכזי בכיתה עם כותרת  , ם על גבי הציפור/ה יכתבו את שמן/כל תלמיד
.שנבחר  יחד עם התלמידות והתלמידים

סיכום השיעור
ונוכל לחזור אליהן  , המטרות ילוו אותנו במהלך השנה. נסכם שבשיעור הצבנו מטרות לשנה הבאה

מה המטרה  :  ים לשתף/נזמין את התלמידות.  בהמשך כדי להתבונן בתהליך של כל אחד ואחת
?באילו מטרות אצטרך עזרה? למה אני הכי מצפה השנה?  החשובה ביותר מבחינתי

ולנהל שיח אישי וכיתתי אודות המטרות  , לפתוח אותן יחד במחצית, כדאי לשמור את הציפורים
אילו מטרות עוד לא הושגו ומה צריך לעשות ? אילו מטרות נוספו או השתנו? מה השגנו-שהוצבו

?כדי להשיג אותן

.באתר של קדמה תוכלו למצוא מערכים נוספים בנושאים מגוונים♥שימו 
מאגר חומרים ומשאבים  :ים לבקר באתר ולחפש בקטגוריה/מוזמנות
להיעזר בתגיותמומלץ 

https://kids.hidabroot.org/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA/creat436/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/
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המטרות שלי לשנה החדשה  

התכונות שלי  

חברים וחברות 

התקדמות בלמידה

חיי בית הספר

מטרה אישית שלי  

למידות חדשות

שלי  הכישרונות 


