
 

 ה"ב

 האחדות לנושא פתיחה מערכון

 חוץ כלפי -הלאה וכן חיצוני מעגל מקיף ואותו פנימי מעגל שיש כך, מעגלים בשלושה מסודרים הכיתה ילדי כל
 .אחד במעגל שמדובר נראה

 .הקריינים להיות ייבחרו ילדים ינש

 :קריין

 !יקרים הורים לכם שלום

 !שמח בעומר ג"ל

 , פה אנחנו הנה

 .יוקדת ואש מדורה סביב

 ,פה אנחנו הנה

 .מתלכדת כאן הכיתה כל

 

 השלהבות יספרו כאן

 ,הלבבות איחוד על

 וודאי כזאת ולאחדות

 ...כדאי, שמעון רבי הוא כדאי

 

 ':ב קריין

 ,בכיתה אצלנו

 ,צחוק לא זה ישראל אהבת

 .רחוק דבר לא היא אחדות

 מגלים פה האחווה את

 ...המעגלים בכל ממש

 

 – מתיישבים השאר וכל עומד נשאר אחד מעגל, סיבוב אחרי פעם בכל - להסתובב מתחילים המעגלים
 .לחיצוני מהפנימי מתחילים

 :כולם את שרואים כך בצד בשורה מסתדרים הילדים, לעמוד נשאר פנימי מעגל

 לענות, לענות: עונים כולם – מבקשת כשאמא': א ילד

 לפנות לעזור: עונים כולם – הארוחה אחרי': ב ילד

 



 ביחד, ביחד: עונים כולם – לשחק האחים עם': ג ילד

 ובנחת בשמחה: עונים כולם  -תמיד לעזור': ד ילד

 

 כמה, אוכל עם לשולחן מסביב ארבעה, ספה על יושבים ייםנש) לבית שמתאימות בפוזות מסתדרים הילדים
 (הרעיון את לבטא רק - אמיתיים אביזרים צריך לא. לישון הולכים

 '(פריז'ב נשארים!) שלי בבית כל קודם מתחילה – אצלי ישראל אהבת: ביחד הילדים כל

 

 :כולם את שרואים כך בשורה ולהסתדר לעמוד נשאר שני פנימי מעגל – שוב מסתובבים המעגלים

 מוכן, מוכן: עונים כולם - תמיד אני מבקש כשהמורה': א ילד

 למבחן: עונים כולם – בלמידה לחבר לעזור': ב ילד

 בשמחה: עונים כולם – להשאיל לחבר ציוד': ג ילד

 !משפחה: עונים כולם – אנחנו, חברים תמיד': ד ילד

 ייםנש, כריך אוכלים ייםנש, ביחד ולומדים יושבים ייםנש) לכיתה שמתאימות בפוזות מסתדרים הילדים
 '(וכו לכיתה שמתאים משחק משחקים

 !ומגובשת מלוכדת בכיתה – מורגשת ישראל אהבת: ביחד במעגל הילדים כל

 

 :כולם את שרואים כך בשורה ולהסתדר לעמוד ונשאר מסתובב חיצוני שלישי מעגל

 !בכבוד: עונים כולם -תמיד  לזולת להתייחס': א ילד

 !ללמוד: עונים כולם – ומדבריו לשני להאזין': ב ילד

 כשצריך: עונים כולם -ולעזור להבין, להקשיב': ג ילד

 !להעריך: עונים כולם – ותמיד  להוקיר, להודות': ד ילד

 

 את שמשלים אחת מילה בעל שלט מחזיק ילד כל. גבם מאחורי שלט ומוציאים בשורה מסתדרים הילדים
 :יושלם שהמשפט כך המילה את ומכריז השלט את מרים בתורו ילד כל. הבא המשפט

 !בחיינו מעגל בכל היא, אצלנו ישראל אהבת

 

 

 


