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

 

   מה תרצו להזמין?  –ת השנה מערך שיעור לפתיח 

 
שוב בבית הספר, עם חוויות מהחופש, ציפיות והתרגשות לקראת השנה   ות/התלמידים ות/לאחר החופש הגדול נפגשים 

כיתתיים ושיתופים זיכרונות מהשנה שחלפה. הימים הראשונים מזמנים מפגשים  גם, כשהם נושאים/ות עימם/ן ההחדש

הפעילות המוצעת מאפשרת לתלמידים/ות "להשלים פערים", לספר אודות לשנה החדשה.  ואישיים, הצבת מטרות ובקשות
פות/ים  ם צו ן/החופשה שחלפה, להשפיע על נושאי הלימוד החברתיים שיהיו במהלך השנה, להעלות רגשות ואתגרים  שה

   השנה. אותן/ם, ולהיזכר בשנה הקודמת על הצלחותיה וכישלונותיה ואיפה אלה יכולים לפגוש לקראת השנה החדשה

 מהלך הפעילות: 

  שלב א:

סביב שולחן )אפשר עם עוגיות ובקבוק שתייה או  תשבאת הכיתה לקבוצות של ארבע/ה תלמידים/ות. כל קבוצה  נחלק
 .(מצורפת דוגמה לתפריטלארגן ארוחת בוקר כיתתית(. התפריט מחולק למנות )

 .ןהלשתף ב ות/ וציםר שהתלמידות/יםחוויות מהקיץ שחלף שיתוף של  -מנות פתיחה •

 ., חששות בתחומים הלימודי/ חברתיהתייחסות לשנה המתחילה, ציפיות -מנות עיקריות •

   .צמיחהלכוח ולהתבוננות באירועים מהשנה החולפת כמקור  -מנות אחרונות •
. 

נות  את המלהתאים   כדאירוצה לחלוק אותן עם שאר חברי וחברות הקבוצה.  היא/כל תלמיד/ה בוחר/ת שתי מנות שהוא
 ים. ות/ם לומדן/שבה ה  שכבת הגילים ולות/לתלמיד

  שלב ב:       
 שאלות מנחות: שנשאלאפשר שיתוף חופשי או נ .יחד נתכנסבסוף העבודה הקבוצתית        

 שלה. שהיו בשולחן בנושאים המרכזיים  תשתףכל קבוצה   •
 ים ממנו? משימות האם יש מקצוע מסוים שחושש למשל:) מהם הנושאים/ הרגשות/ האתגרים הדומים שהיו בקבוצה? •

 ( ?שנתפסות כמאתגרות על ידי רוב חברי הקבוצה             
 מהם הנושאים/ הרגשות/ האתגרים השונים שהיו בקבוצה? )מה מוביל להבדל? למה התפיסה היא שונה?(  •

. 

   שלב ג:      

   ישלחו לקבוצה הכיתתית נושאים, אירועים ופעילויות שהיו רוצים/ות להשתתף בהם או לדון בהם כל תלמיד ותלמידה       
 .  להמשך השנה נאסוף את הבקשות והרעיונותן אותם במהלך השנה. או לארג      

יש גם חששות , אך  , ויש התרגשות וציפייהנסכם ונאמר לתלמידים/ות שאנחנו בפתחה של שנה חדשה סיכום:שיחת  

אוב מהם לגיטימיים. אנחנו כבר יכולים ויכולות להסתכל אחורה על השנים הקודמות, לש הם וחוסר ודאות, וכל הרגשות
 כוחות ולהיזכר בחוזקות שלנו, וגם מה שהיה פחות טוב הוא מקור לצמיחה. השבועות הראשונים בבית הספר הם זמן 

. 
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למדתם/ן, וזה זמן להתבונן וגם   להכיר את הצוות החדש שילמד בכיתה, מקצועות שעוד לאשאפשר באופן יחסי, רגוע 

 למטרות שנציב לעצמנו השנה, כל אחד ואחת בהתאם לרצונות שלו ושלה, ליכולות ולכישורים. להתחיל להתכוון 
 

תחום וב  תחום אישיבתחום לימודי, תפריט עם מנות ב :, דוגמאותונושאים שונים אפשר לחלק את המנות לתחומים *** 
 פרי. סתפריט עם מנות בתחום אישי, בתחום כיתתי ובתחום בית  חברתי
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עם זיכרונות  נשמר ונשפר עם יציאה לשנה חדשה נמשיך עם סיכום החופש הגדול נפתח 

 מהשנה הקודמת 

הטיול, המסע או הבילוי המשמעותי 

 מהקיץ, חם חם מהתנור   שהכי זכור

 

בשר טחון טרי מתובל בהתפתחות  

לימודים,  -חופשהאישית שהייתה ב

קורסים שעשיתם/ן בקיץ, תחום 

 חדש שנחשפתן/ם אליו...

 

 –אין כמו מרק חם ביום קיץ לוהט 

האירועים המחייבים של הקיץ 

עבודה,  -שהספקתם/ן לעשות

 תיאוריה, רישיון נהיגה, צו ראשון... 

 

. 

 

סלט עשיר של רגשות מעורבים בתחום הלימודי : 

ללמוד אותם, דברים  מצפות/יםתם/ן שא  מקצועות

ביחס לשיעורים, משימות שלא  תכם/ןשמטרידים א

רגש אלף האיים   ן/כל דבר שמציף בכם ם/ן,השלמת

 בענייני למידה 

 

 ים/ותרוצ  הייתם/ןשל מחשבות מה  -insideoutיחידות  12

הייתם/ן   לעשות בשנה הזו למען תלמידים אחרים? איך

לתרום לכיתה ולבית הספר? באילו אירועים  ות רוצים/

 לקחת חלק? כם/ן ופעילויות חשוב ל

 

על אילו נושאים חשוב לי   -שהונדס במעבדה לשיעורי חינוך

שנדבר השנה בשיעורי חינוך? הכנה לצה"ל? חינוך פיננסי? 

קשרים חברתיים? יחסים שבינה לבינו? אלו פעילויות  

 צה השנה?  חברתיות אני רו

 

. 

 

קינוח רטרו של שחזור הצלחות 

אילו הצלחות היו  -משנה שעברה

  אתםשנה שעברה ש  כם/ןל

  להשתמש בהן השנה?  ים/ות יכול 

 

אילו  -עושים מהלימון לימונדה

היו בשנה  ואכזבות כישלונות 

ללמוד  ואתם/ן יכולים/ותשעברה 

 מהם? 

 

רעיון מדליק או פעילות 

ששמעתם/ן מבית ספר אחר  

ואפשר ליישם אצלנו או להביא 

 אלינו 

 

 התפריט לשנה החדשה 

 בהצלחה בשנת הלימודים! 
האירוע הכיתתי/ הבית ספרי  

החברתי המוצלח ביותר שהייתם/ן 

 .לחוות כמוהו שוב השנה ות/יםרוצ

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

