שיעור חברה לסיום השנה
מטרות:
 .1לסיים את השנה באווירה טובה ומגבשת
 .2להזכיר מה היה השנה ,בדגש על החוויות החיוביות
 .3לצאת לחופש באווירה אופטימית
מהלך:
 .1משחק חימום -מדברים בשאלות ( 20דקות)
מבקשים שני מתנדבים שיודעים ואוהבים לשחק ולהצחיק .המורה נותנת סיטואציה ושני
התלמידים צריכים לדחק אותה ,החוק היחיד הוא שמותר להגיד אך ורק שאלות .מי שנתקע ולא
מצליח לענות או לא עונה בשאלה ,מפסיד .אסור להגיד שום משפט שהוא לא שאלה...
סיטואציות:
 אמא ובת -הילדה חזרה הביתה מאוד מאוחר מיציאה עם חברים
 שני חברים -מתייעץ אם כדאי להתחיל עם מישהי
 מאבטח בכניסה למסיבה ומישהו/י שרוצים להיכנס
 .2השנה שהיתה לי ( 25דקות)
מפזרים קערות ובהן ממתקים או פירות חתוכים מסוגים שונים ,כל תלמיד מקבל כוס או קערה
אישית וצריך למלא אותה בהתאם לשלטים על הקערות -כמה מכל דבר היה לי השנה?
מרכיבים:
 אגסים -הכרתי חברים ואנשים חדשים
 אבטיח -למדתי דברים מעניינים
 תותים -למדתי דברים משעממים
 ענבים -טיולים ,סמינרים ,הצגות וחוויות מחוץ לבי"ס
 תפוחים -ציונים טובים שאני מרוצה מהם
 מלון -הפסקות כיפיות ,זמן כיפי בתוך בי"ס
 עוד רעיונות שלכם או דברים ייחודיים לכיתה שלכם...

(אפשר להחליף את הפירות בהתאם למלאי אצל הירקן או להמיר בביסלי ,במבה וכו' .אפשר גם
לשנות קונספט ולהכין שרשרת מחרוזים בצבעים שונים ועוד).
רגע לפני שמתחילים לאכול ,מתחלקים לשלישיות או זוגות ,וכל אחד מציג את השנה שהיתה לו
(כדאי לחלק לא רק לפי חברים ,אלא קצת לגוון)
 .3סיכום ולקראת הקיץ ( 15דקות)
כל אחד חושב על מתנה שהוא היה רוצה לתת לעצמו או לכיתה לקראת הקיץ ,לא חייבים משהו
אמיתי ,אפשר וכדאי שהמתנות יהיו לא מציאותיות -מרבד קסמים ,חליפת מזגן אישית ועוד ועוד.
אחרי שחשבנו על מתנה אנחנו מוסיפים משפט קצר של הסבר ,לדוגמא :מכונת אייסקפה ניידת-
כדי שתמיד נהיה עירניים ורעננים.
כל אחד אומר למי שמימנו בסוד באוזן את המתנה.
כל אחד אומר למי שמשמאלו בסוד באוזן את ההסבר.
עכשיו עושים סבב ,וכל אחד אומר את המתנה שהוא קיבל ואת ההסבר .יוצא סבב מצחיק ולא
קשור ,אבל כיפי ומסקרן.
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