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נושא שיעור
בזריזות ובחיות!

בהמשך לשיעורים הקודמים בהם עסקנו בצורך לוותר על מה שרוצים ולעשות מה שצריך, נוסיף 
נדבך ונלמד לעשות את מה שצריך ברצון, בזריזות ובחיות.

העצלות היא מצב של חוסר חיות בעשיית דבר מה, הנובעת מחוסר רצון וגורמת לדחיית הדבר 
ולעשייתו בצורה איטית ובלתי מספקת. הזריזות לעומתה מאופיינת בחיות, בשמחה ובמהירות 

עשייה הנובעות מרצון לעשות את הדבר. דבר הנעשה בזריזות ובחיות נעשה מהר יותר ובאופן 
טוב יותר.

התלמידים יזהו את מאפייני העצלות והזריזות במראה, בתחושה, בביצוע. א. 
התלמידים יבינו כי הזריזות נובעת מן הרצון לעשות את הדבר. ב. 

התלמידים יישמו את הזריזות בדוגמאות מחיי היומיום. ג. 

פתיחה 

פעילות 1            

פעילות 2                   

פעילות3                     

סיום          

דף הציורים והמחשבות )נספח 1 (  .1

שעוני "בזריזות ובחיות" )נספח 2 (  .2

3.  סרטי בריסטול באורך 20 סמ' וברוחב 2 סמ'

10 דקות, מליאה

5 דקות, מליאה

10 דקות, יחידני

10 דקות, מליאה

10 דקות, יחידני

עצל/זריז 

למה לא בא לי?

חושבים זריז   

המלך אמר! 

בזריזות ובחיות! 
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פתיחה: עצל/זריז 

המורה יזמין שני תלמידים. לפני כן הוא יודיע שמדובר בהצגה. "ורק מי שלא מתבייש להציג, שיצביע!" עכשיו יחפש 
המורה מתנדב שלישי שמוכן לתרום את ילקוטו להצגה. המורה יזהיר שהילקוט  והקלמר יפתחו ויוציאו משם את כל 

מה שבפנים. כשהמתנדב עם הילקוט נמצא – יצאו שני השחקנים החוצה. המורה יפתח את הילקוט, ויפזר על שולחנו 
את הספרים והמחברות, )בלי להזיק להם כמובן( אחר כך יפתח את הקלמר ויפזר גם את תוכנו.

המורה יזמין את אחד התלמידים המחכים בחוץ יספר לו בשקט )ששאר הכיתה לא ישמעו(: אתה באמצע לשחק 
בכדור עם כל החברים בחצר. פתאום אמא קוראת לך לסדר את החדר. )המורה יצביע על השולחן ההפוך( ובכלל 

לא מתחשק לך. בוא תציג לנו איך נראה ילד שלא מתחשק לו לסדר.
התלמיד יאסוף לאט לאט, יאמר איזה 'אוף..', הפרצוף שלו יהיה מצוברח. )אם לא, המורה יכוון אותו(.

אחר כך ישב התלמיד. המורה ישפוך שוב את תכולת התיק ויזמין את התלמיד השני. הוא יספר לו בשקט:  בן הדוד 
שלך הגיע מאמריקה ואתה רוצה שהוא יישן איתך בחדר. אמא לא רוצה, היא אומרת שהחדר שלך מבולגן... 

)המורה יצביע על השולחן ההפוך( לך תסדר מהר את החדר כדי שאמא תסכים.
הכיתה תסתכל איך הוא יאסוף בזריזות את החפצים, בחיוך מן הסתם ובמרץ רב.

פעילות 1: למה לא בא לי?

המורה יזמין תגובות מן התלמידים:
מה אתם אומרים? מה ההבדל בין הילדים?  o

האם לילד אחד היה יותר עבודה מאשר לשני?  o
איך הילד הראשון סידר? מהר או לאט? בשמחה או במירמור, בחשק או בחוסר חשק?   o

והילד השני?   o
למה אחד כך והשני כך?   o

בואו נשאל אותם..
ילד א': אמא קראה לי באמצע משחק ולא התחשק לי לסדר.

ילד ב': רציתי מאד לסדר כדי שבן דוד שלי מאמריקה יישן איתי בחדר!
הדיון ימשיך, ראינו כיצד שני ילדים מסדרים חפצים, הם סידרו את אותו הדבר אבל אחד סידר לאט ובחוסר חשק, 

והשני בזריזות ובהתלהבות. מדוע? הראשון לא רצה לסדר ולא הבין למה הוא צריך להפסיק משחק בשביל זה, לשני 
היתה סיבה טובה מאד לסדר, הוא רצה לסדר ולכן הזדרז.. 

העצלות היא מצב של חוסר חיות בעשיית דבר מה, הנובעת מחוסר רצון וגורמת לדחיית הדבר ולעשייתו בצורה איטית 
ובלתי מספקת. הזריזות לעומתה מאופינת בחיות, בשמחה ובמהירות עשייה הנובעות מרצון לעשות את הדבר.

המסקנה: כשרוצים – עושים בחשק, מזדרזים, וכשלא רוצים – מתעצלים.
כאן יקשר המורה את השיעור לשיעורים הקודמים, בשיעור שעבר למדנו שעושים מה שצריך ולא מה שרוצים, היום 

נלמד שמה שצריך עושים ברצון, בזריזות ולא בעצלות.
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פעילות 3: המלך אמר! 

משחק "המלך אמר" בכללים משודרגים:
כשהמורה יאמר: "המלך אמר לבצע פעולה מסוימת", התלמידים יעשו זאת בחיות ובזריזות, וכשהוא יאמר לבצע 
פעולה בלי הקדמת המלים "המלך אמר", התלמידים יעשו זאת לאט ובעצלות. הפעולות מתחומים שונים, חוזרים 

על כל פעולה פעמיים – פעם עם המלך אמר, ופעם בלי. לאחר מספר משפטים המורה יעצור את המשחק וישאל: 
ילדים, מי זה המלך שאמר? מחכה לתשובות הילדים ומוביל: המלך הוא ה'. המלים "המלך אמר" מזכירות לנו שמה 

שהמלך – ה' אומר, אנחנו מקיימים ברצון ובזריזות.  

במשפחה:
המלך אמר לשטוף כלים. )מציגים עם הידיים כאילו משפשפים סיר(

המלך אמר לקבוע מסמר בקיר.
המלך אמר לטאטא.

בקהילה:
המלך אמר לתת צדקה לעני.

המלך אמר לקום לזקן באוטובוס.

המלך אמר להקדים שלום לחבר.

בכיתה:
המלך אמר להשאיל עפרון לחבר.

המלך אמר להעתיק מהלוח.
המלך אמר להרים כסא.

פעילות 2: חושבים זריז 

המורה יחלק את דף העבודה )נספח 1(. 
בדף שני פרצופים ולהם ענן מחשבה: בתחתית הדף יש תרמילון של ביטויים. 

התלמידים יבחרו פרצוף מתאים לעצל ופרצוף מתאים לזריז. את הביטויים בתרמילון הם ימיינו. "אוף" לעצל, "יש" 
לזריז וכו'. המורה יעבור עם התלמידים על דף העבודה.

סיום: בזריזות ובחיות!

כל ילד יקבל שעון )נספח 2( "בזריזות ובחיות". השעון יהיה על היד ויזכיר לנו שכל מה שעושים היום - נעשה בזריזות 
ובחיות! התלמידים יצבעו את השעון, יהדקו או ידביקו לרצועה ואת הרצועה יענדו על ידם.  
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