
אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 10עבודת ה' –יהודי הודיה לה' 

נושא שיעור
מבט של הכרת הטוב

בשיעורים הקודמים למדנו על הכרת הטוב כפי שהיא מתבטאת בתפילה )מודה אני(, 
בסיפורי התורה )היאור והאדמה במכות מצרים( ובקיום המצוות )חג החנוכה, כיבוד הורים 
וכו'(.דיברנו גם על הכרת הטוב בחיינו האישיים. בשיעור זה ניישם את הכרת הטוב כערך 

בחיי היום יום של התלמיד.

התלמידים ילמדו על מה להכיר טובה ויודו למי שסביבם. א. 
התלמידים יתאמנו בהכרת הטוב. ב. 

ג.  התלמידים יכירו דרכים  שונות להכיר טובה  במעגלים החברתיים השונים.

פתיחה               כיצד מוצאים למי להודות?            10 דק', מליאה.

פעילות 1                משנים נקודת מבט                       15 דק', מליאה.

פעילות 2               משקפי הקסם                                   15 דק', מליאה.

סיום                מעגלי הכרת הטוב                        10 דק', יחידני ומליאה.

1.  מכתב מהרשת ללמפי שיישלח במעטפה רשמית )נספח 1( 
    שעליה ייכתב: לכבוד למפי הנחמד והמאיר ומהצד של השולח ייכתב: 

    מאת "רשת אהלי יוסף יצחק"- נרות להאיר  

2.  רשימת המקרים )נספח 3( 

( + מדבקות וחומרים לקישוט   3.  משקפי הקסם של למפי )נספח 2 
    כדור למשחק הסיום )לא חובה(.

חב"ד דעת – מתחברים
5

כיתה א'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 8 חב"ד חכמה – פותחים  עבודת ה' –יהודי הודיה לה' 

מהלך השיעור
מבט של הכרת הטוב

פתיחה: כיצד מוצאים למי להודות?

המורה יספר לתלמידים שאחרי השיעור הקודם הנהלת הרשת  קיבלה מכתב מלמפי, ובו הוא כותב  שיש לו בעיה 
כלשהי. הם ענו לו בחזרה  ושלחו אלינו את כל המכתבים כדי שנעזור ללמפי במצוקתו. 

המורה יקריא את המכתב של למפי )נספח 1( ואת תשובת ה"רשת" למכתבו  ולאחר מכן יוציא מהמעטפה את 
משקפי הקסם )נספח 2(

התלמידים יגיעו למסקנה שהמשקפיים מסייעים לראות  טוב יותר למי לומר תודה.

פעילות 1: משנים נקודת מבט

המורה יתלה תמונה של למפי על הלוח,  וישאל אותו: למפי, מה אתה רואה?
למפי )בדיבוב המורה(: אני רואה  ילדים חמודים, מורה, כסאות, שולחנות....

המורה ידביק ללמפי משקפיים ושואל אותו: ומה אתה רואה עכשיו עם המשקפיים?

למפי: וואו! אני רואה, ילדים שמקשיבים יפה, תודה על ההקשבה ילדים חמודים.
ואני רואה... מורה שהכין עליי שיעור מעניין. תודה שהכנסת אותי לשיעור.

ואני רואה... כיתה מסודרת. תודה תלמידים יקרים שאתם שומרים על הסדר. וואו! המשקפיים האלה מראים לי מי 
עבד קשה ולמי צריך להודות מכל הלב. אלו באמת משקפי קסם!

המורה יפנה לתלמידים: רוצים להכין גם כן משקפי קסם כמו של למפי?

שיעור מס' 10 חב"ד דעת – מתחברים
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 8 חב"ד חכמה – פותחים  עבודת ה' –יהודי הודיה לה' 

פעילות 2: משקפי הקסם

כל תלמיד יקבל "משקפי קסם" ויצבע אותם )נספח 2(. 

המורה ידגים סיטואציות )נספח 3( ובכל פעם יזמין תלמיד שיתאר מה הוא רואה עם המשקפיים ומה הוא רואה 
בלעדיהם.

המורה יסכם: חשוב להתבונן  סביב ולראות שיש לנו דברים רבים להודות עליהם.

סיום: מעגלי הכרת הטוב

המורה ישאל את התלמידים: איך עושים את זה?  איך נכיר טובה חוץ מלומר תודה? האם היה לכם פעם מישהו 
שרציתם להודות לו? איך עשיתם את זה? לתת לתלמידים לשתף לפי בחירתם. 

לחילופין, אפשר להושיב את התלמידים במעגל, להעביר ביניהם כדור עם וברגע שהמורה מוחא כף התלמיד 
שהכדור הגיע אליו יספר למי הוא הכיר טובה וכיצד או  כיצד הכירו לו טובה על מעשה טוב שעשה.

התלמידים יעתיקו את הפתגם למחברת 'נרות להאיר' ויעטרו אותו.

הפתגם השבועי:
נביט נכון על העולם 

ונכיר תודה לכולם!

מהלך שיעור
מבט של הכרת הטוב

שיעור מס' 10 חב"ד דעת – מתחברים
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שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
יהודי - הודיה לה׳

חב"ד דעת 
מתחברים

כיתה א׳ ב״ה

נספחים
נספח 1 -המכתב של למפי

לכבוד המנהלים של ה"רשת":

אתם כבר מכירים אותי. נכון? אני תמיד מחפש להוסיף אור ושמחה וגם להכיר 

טובה אבל כבר הרבה זמן שאני חושב איך אוכל למצוא אנשים להגיד להם 

תודה.

בשיעור הקודם למדנו על הכרת הטוב אז ניסיתי לחפש כל היום למי להכיר 

טובה. חיפשתי וחיפשתי ולא מצאתי.

הלכתי למכולת וראיתי את המוכר. הוא היה די נחמד. חייך אלי ונתן לי מה 

שביקשתי. שילמתי לו והלכתי הביתה.

בדרך חיפשתי אנשים או ילדים שאוכל להגיד להם תודה ולא מצאתי. פגשתי  

חבר שרצה לתת לי גולות במתנה אבל אני לא אוסף גולות אז עדיין לא מצאתי 

למי להגיד תודה...

הגעתי הביתה. אמא שלי שטפה את המטבח ולא רצתה שאכנס לשם כשרטוב. 

אמא הכינה עוגיות שוקולד-צ'יפס שאני אוהב  לכבוד האורחים שבאים אלינו. 

אמא הביאה לי כמה עוגיות ואני חשבתי: למי? למי אני צריך להודות?

                         אולי תוכלו לעזור לי?

ב״ה

ממני, למפי.



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
יהודי - הודיה לה׳

חב"ד דעת 
מתחברים

כיתה א׳ ב״ה

נספחים
נספח 1 - המכתב של ה׳רשת׳

לכבוד למפי,

קבלנו את מכתבך, ואנו 
מצרפים אליו חפץ 

שיכול לעזור לך מאוד 

להתגבר על הבעיה 

שתארת.

ב״ה

בכבוד רב,

הנהלת רשת אוהלי יוסף יצחק.



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
יהודי - הודיה לה׳

חב"ד דעת 
מתחברים

כיתה א׳ ב״ה

נספחים

הגעתי•לכיתה•וראיתי•שיוסי•שיושב•לידי•זכר•להביא•	•
לי•מחברת•שביקשתי.

•	

•	

סבתא•שלי•התקשרה•אליי•לאחל•לי•יום••הולדת•	•
שמח.

•	•

אמא•שלי•זכרה•שחסרים•לי•עפרונות•וקנתה•לי•	•
חדשים.

אתמול•כאב•לי•מאוד•הראש•והייתי•חולה,•והיום•	•
קמתי•בריא!

נספח 3

תיאורי מקרים - לשימוש המורה

הייתי חולה ודני הביא לי שיעורי בית

הכיתה הייתה כל כך נקיה

 דודי נכנס למכולת וביקש שוקולד עם הכשר טוב,
המוכר חיפש ומצא




