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  ב"ה

        

        

        

        

        

        

        
        

        רציונאלרציונאלרציונאלרציונאל| | | | 

החברה תופסת מקום מרכזי בחיי 

הן מבלות היום התלמידות. רוב שעות 

בחברת בנות הכיתה, ולכן חשוב מאוד 

חיובית ונעימה, וכל שהשהות בכיתה תהיה 

אחת תרגיש מספיק בטוחה ויציבה במקומה 

החברתי. לשם כך חשוב מאוד לדון במסגרת 

הכיתתית על קשיים חברתיים שעשויים 

להתעורר, בעיקר סביב תקשורת נכונה בין 

וקבלת השונה על ידי  חברות הקבוצה,

אהבת חינם  -אהבת ישראל  הקבוצה.

א הדרך המנחה אותנו כיהודים חסידיים הי

המהירה להשגת חברה מתוקנת, תומכת 

  ומקבלת.  

        

        היחידההיחידההיחידההיחידה    מטרותמטרותמטרותמטרות| | | | 

  לתת כלים לתקשורת נכונה בקבוצה. >>>>

  לדון בקבלת השונה לקבוצה.> > > > 

  להציף תכונות חיוביות של בנות הכיתה.> 

להעמיק את ההיכרות החברתית של בנות > > > > 

  הכיתה.

 - לחדד את החשיבות של אהבת ישראל  >>>>

  אהבת חינם.

        

        הגדרה דידקטיתהגדרה דידקטיתהגדרה דידקטיתהגדרה דידקטית| | | | 

  נשתלב בחברה מתוך רגישות,

  ונקבל את האחר למרות השונות.

        

        | הרחבת ההגדרה הדידקטית| הרחבת ההגדרה הדידקטית| הרחבת ההגדרה הדידקטית| הרחבת ההגדרה הדידקטית

לכל פרט מהקבוצה יש צורך  נשתלב בחברהנשתלב בחברהנשתלב בחברהנשתלב בחברה

        חיוני להרגיש שייך לקבוצה ולהשתלב בה

רה בהדרך הנכונה להשתלב בח    מתוך רגישותמתוך רגישותמתוך רגישותמתוך רגישות

        ....היא רגישות כלפי השני והקשבה לצרכיו

חדד את נ השונותהשונותהשונותהשונותונקבל את האחר למרות ונקבל את האחר למרות ונקבל את האחר למרות ונקבל את האחר למרות 

        .החושים לערות ואכפתיות גם כלפי השונה

 

                

                             

                                                                        

                                                                                                                                    
   

 משתלבים בחברהמשתלבים בחברהמשתלבים בחברהמשתלבים בחברה

        מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<
        דק'דק'דק'דק'    5555  ����                   / מליאהחוסר ודאותפתיחה: פתיחה: פתיחה: פתיחה: 

                    דק'דק'דק'דק'    35353535    ����                מליאה/ חפצים מספרים: : : : גוף השיעורגוף השיעורגוף השיעורגוף השיעור

                    דק'דק'דק'דק' 5555        ����                     מליאהצידה לדרך/ : : : : סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

        
        מהלך הפעילותמהלך הפעילותמהלך הפעילותמהלך הפעילות>>>> >>>> >>>> >>>> 

  

  השיעור מלווה במשחק מסגרת דרכו יועברו המסרים והתכנים.
  

). כל חפץ 1המורה מסדרת על רצפת הכיתה מגוון חפצים (רשימת החפצים בנספח 

מופיע פעמיים. המורה מכסה את החפצים בצלחות חד פעמי, כך שלא ניתן לראות היכן 

  חפץ. ממוקם כל

  רצוי לסדר את הדברים לפני השיעור, לא בנוכחות התלמידות! הערה:הערה:הערה:הערה:

  

  דק'דק'דק'דק'    5555    ����                  חוסר וודאות/ מליאה  | פתיחה:| פתיחה:| פתיחה:| פתיחה:
  

        | המורה פותחת בשאלות דיון| המורה פותחת בשאלות דיון| המורה פותחת בשאלות דיון| המורה פותחת בשאלות דיון

  מישהי יודעת מה מסתתר פה?  >

  איך התחושה כאשר לא יודעים? >

  כיצד היינו מרגישות אם הכל היה גלוי? >

מתקשר תרגיל זה להשתלבות בחברה? (ניתן לפתח רעיונות > כיצד, לדעתכן, 

שונים: לא כולם יודעים מה מסתתר מאחורי כל אחד, לא כל אחד יודע מהי 

  ה"שפה " שבה מתאים לדבר לכל אחד)

  

פעמים רבות כשאנו רוצות להתקדם מבחינה חברתית, אנו מרגישות שאיננו יודעות 

ים לצוץ לנו בדרך. המטרה שלנו היום היא לקראת מה אנו הולכות, ואילו קשיים יכול

לגלות קשיים אפשריים, ובעיקר למצוא להם פתרון, כדי שנוכל לחוש בטוחות בחברה, 

  והאווירה החברתית תהיה חיובית ומקבלת.

  

  דק'דק'דק'דק'    35353535 ����                 חפצים מספרים/ מליאה | גוף השיעור:| גוף השיעור:| גוף השיעור:| גוף השיעור:

ות. אם החפצים המשחק מתנהל כמשחק זיכרון. כל בת בתורה מרימה שתי צלח

שהתגלו שונים, מכסים אותם שוב ועוברים לבת הבאה, אם התגלו שני חפצים זהים, 

  ., ויחד דנים בקושי ובפתרון הנכון)2(נספח  חפץמעלה המורה דילמה הקשורה ל

  

  'דקדקדקדק    5555 ����                    צידה לדרך/ מליאה | סיכום:| סיכום:| סיכום:| סיכום:

ו במהלך השיעור, ותולה אותם על שלובנבסיום המשחק מסכמת המורה את העקרונות 

  ).3 הלוח (נספח
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        | אביזרים והכנה| אביזרים והכנה| אביזרים והכנה| אביזרים והכנה

  )1> חפצים למשחק (כמפורט בנספח 

  > קעריות חד פעמי לכיסוי החפצים

  ).3> לצלם עותק אחד של העקרונות (נספח 

  > דבק סלוטייפ

  

  

        | נספחים| נספחים| נספחים| נספחים
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