
מטרות:

התלמידים יערכו היכרות ראשונית עם החברים לכיתה.  .1

התלמידים יחוו תחושת שייכות ראשונית למקום הלימודים.  .2

התלמידים יזהו רגשות ומחשבות ויבטאו אותם.  .3

התלמידים יראו בכיתה קבוצה שיכולה לחזק את תחושת השייכות.  .4

הנחיה כללית: 

המורה מקבלת את התלמידים והאימהות. צורת הישיבה היא אם-תלמיד, רצוי בצורת חי"ת – המביעה 
הדדיות ושיתוף, ולא באופן בו מפנים הנוכחים גב זה לזה.

על הלוח, או במקום אחר עם ִנראות, תלויות תמונות של ילד המביע תחושות והבעות של:

חושש, מבולבל, סקרן, מבוהל, דואג, שמח, נרגש

פתיח

המורה מציגה את עצמה ותפקידה ומאחלת לכל הילדים הצלחה והרגשה טובה.

ונביע את מה  ולכן נשוחח על כך  המורה אומרת: "כולנו באנו לכאן היום עם הרבה רגשות בלב, 
שאנחנו מרגישים".

"זהו  ותסביר:  בכיתה  התלויות  המרגישות'  ה'דמויות  על  להסתכל  התלמידים  את  ַּתפנה  המורה 
המפגש הראשון שלנו יחד. יש ילדים שמאוד סקרנים, יש ילדים שקצת חוששים, יש ילדים שמאוד 

מתרגשים..."

מטרתה של פעילות זו הינה ליצור מפגש ראשוני נעים, באווירה נינוחה, 
הספר  בית  בתחילת  הכיתה  במסגרת  לראשונה  שנפגשים  ילדים  בין 
בה  שיש  תקשורת  של  לתחילתה  הזדמנות  מַספקת  הפעילות  היסודי. 

ביטוי של רגשות ושיתוף בהם.
המפגש מומלץ להרכב של אימהות )או הורים( וילדים כפעילות ראשונה 

עם מורת כיתה א )ביום הלימודים הראשון או בימים שלפניו(.
משך המפגש: לפחות שעה.

עזרים: בובת תיאטרון כלשהי, תמונות ילדים מרגישים לתלייה, דפים של 
רגשות )לא חובה(, דף ִאמרות מצולם לכל ילד, שי לתלמיד – צבעים.

בס"ד

מפגש טרום כיתה א



שלב א – הצגת בובות

המורה תפתח את הפעילות בהצגה קצרה ]טיפ להצגה: במשך כל השיח עם הבובה, המורה שומרת 
"כל  בדמותה[:  ולא  בהצגה  יתרכזו  שהתלמידים  כדי  הכיתה(,  עם  )ולא  הבובה  עם  קשר-עין  על 

התלמידים כאן? אני חושבת שכן.. רגע, רגע! נראה לי שתלמיד אחד חסר לנו".
המורה תקרא בשמה של הבובה )למשל אורי(: "אורי!! איפה אתה? מישהו ראה את אורי? אנחנו 

רוצים להתחיל".
המורה תוציא מהתיק את אורי ותשוחח איתו: הנה אתה, אורי. כולם מחכים לך.. אנחנו רוצים להתחיל.

אורי: סליחה שאיחרתי. אני חדש פה ולא ידעתי איפה הכיתה. לקח לי ה-ר-ב-ה זמן עד שמצאתי 
ֶאתכם.

המורה: זה בסדר, אורי. אתה עוד תכיר את בית הספר שלנו טוב-טוב השנה...
אורי: כן, נכון. רגע, ואת המורה?

המורה: כן, אני המורה ___, המורה של כיתה א. גם אני חדשה פה ומ-מ-ש מתרגשת.
אורי: נעים להכיר. את תַלמדי אותנו?

נכון. אנחנו נלמד השנה לקרוא, ולכתוב, וגם נצייר ונשחק... אני גם אספר לכם סיפורים  המורה: 
ונשיר ביחד שירים. יהיה ממש כיף!

אורי: כיף? את בטוחה? אני קצת חושש... יהיו לי פה חברים? האם אני אצליח בלימודים?
המורה: אתה רואה אורי, כמה ילדים באו לפה היום? כולם רק מתחילים את כיתה א. לכולם יש 

שאלות, וכולם מרגישים כל מיני דברים.
אורי: מה, מה הם מרגישים? נראה לך שגם הם חוששים כמוני?

המורה: אני לא יודעת. בוא ונשאל אותם. ]המורה מניחה את הבובה בצד[

לסיכום ההצגה תשאל המורה את התלמידים: מדוע לדעתם אורי חושש? ממה הוא חושש? האם 
לדעתם הוא גם שמח? ממה הוא שמח?

שלב ב – בחירת רגש מתאים

ה'ילדים מרגישים' התלויים בחלל הכיתה.  הילדים שוב להתבונן בתמונות של  ַּתפנה את  המורה 
המורה תקצה זמן קצר לתלמידים לבחירת תמונה )עם רגש( איתה הוא מזדהה, או לחשוב על רגש 

אחר שהוא חש כעת. כל ילד יכול כמובן לחשוב יחד עם האם. 

שלב ג – סבב שיתוף

המורה תסביר: אני רוצה שכל אחד יספר, במשפט אחד או שניים, איזו תמונה הוא בחר ומה הוא 
מרגיש, וכולנו נקשיב ונשמע מה החברים מרגישים; אולי הם מרגישים כמונו ואולי ההרגשה שלהם 
היא אחרת. כל מה שאנחנו מרגישים זה בסדר, ומותר גם לספר על זה. )אם מישהו לא ירצה לשתף 

יש לקבל בהבנה(.
את הסבב מתחילה המורה. היא מצביעה על התמונה של הסקרן ומסבירה: בחרתי את הסקרן, כי 
אני מאוד סקרנית להכיר את כל אחד מהתלמידים החביבים שלי. היא מצביעה גם על הפרצוף 
הנרגש וממשיכה: אני מאוד מתרגשת )וקצת חוששת..(, אני גם דואגת לעשות את עבודתי הכי טוב 

שאפשר כדי שאתם הילדים, תהיו תמיד שמחים ומרוצים.
ידבר על  ולאחר שיצביע על התמונה שבחר  יאמר את שמו,  המורה מבקשת שכל תלמיד בתורו 



הרגשתו.
אפשר להרחיב מעט-מעט ולשאול: ממה אתה חושש או מה מטריד אותך? )הזמן לא יאפשר שיתוף 

ארוך(.
על המורה להתייחס לכל תשובה. למשל להודות על השיתוף, לחייך ולחזק )ניתן גם לרשום על דף 

את בחירות התלמידים(.
המורה תסכם את הסבב באמירה כללית: שמחנו להכיר ולשמוע כל אחד ואחת. בימים הקרובים 

נכיר יותר.

שלב ד – מתחילים ללמוד

וכעת, רוצים להתחיל ללמוד? קדימה לעבודה!
המורה מחלקת לכל תלמיד דף עבודה המכיל ִאמרות שונות, המבטאות ערכים שחשובים לנו.

לפי  האותיות  את  ומקיף  הפתגם  את  מסביר  הילד  הפתגם.  את  לילד  מקריא  ההורה  ההוראה: 
ההוראות.

סיום וסיכום

המורה תחלק לכל אימא מתנה לילד )קופסת צבעים( ופתק ריק.
האימהות יכתבו ברכה קצרה לתלמיד לשנת הלימודים החדשה, יקריאו אותה ויעניקו 
את המתנה לתלמיד. הֵאם והתלמיד יקשטו יחד את הברכה. ]את הברכות הכתובות 
כדאי לתלות על קיר בכיתה, כך שיהוו דרישת שלום לתלמיד מהוריו בימים הבאים[.

ניפרד בברכת הצלחה כללית.

בנוסף, ניתן לערוך לתלמידים סיור היכרות במבנה והיכרות עם מבנה בית הספר, וכן מקום לשאלת 
הספר  בית  כללי  על  קצר  פרקטי  הסבר  להורים  תיתן  המנהלת  במקביל  עליהן.  ומענה  שאלות 
ותענה על שאלות הורים )כגון: מערכת שעות, ליווי בהסעות, מותר כריך בשרי בארוחה? מתי אפשר 

להתקשר למנהלת או לבית הספר, וכיו"ב(.

לדני,
בהצלחה!

באהבה,
אמא


