שיעור חברה לקראת חגי תשרי
נושאים מרכזיים:
 .1איחולים לי ולחברים לכיתה לקראת השנה החדשה
 .2מחשבות על השתנות שלי

הערה :אם אפשר ,כדאי לערוך את השיעור הזה בחוץ על הדשא ,בחדר עם כסאות נוחים במעגל
או בכל מקום אחר שיאפשר אווירה אינטימית יותר.
מהלך השיעור:
 .1פתיחה קצרה של המורה ( 5דקות)
אפשר לקרוא ולהקרין או לחלק לתלמידים שיר לפתיחת השנה ,לדוגמא מהאתר של מכון חגים.

 .2איחולים לכולם ( 25דקות)
במתודה זו חשוב לתת כל הוראה בנפרד.
כל תלמיד כותב על פתק קטן איחול לעצמו לשנה החדשה.
התלמידים מדביקים את הברכה על סוכריה קטנה או ממתק אחר.
אוספים את כל הממתקים לקערה גדולה .כל תלמיד בתורו שולף ברכה ,קורא או מקריא אותה
ונותן אותה לתלמיד אחר שהוא רוצה לאחל לו את הכתוב.
כך כל תלמיד מקבל למעשה שתי ברכות -אחת לעצמו שהוא זוכר והשנייה מתלמיד אחר.

 .3איך השתניתי השנה? ( 25דקות)
פעילות אינטימית -כל תלמיד מוציא מהתיק שלו חפץ קטן שנמצא איתו (מחזיק מפתחות ,שפתון
לחות ,כרטיס כלשהו מהארנק ,סלוטייפ ,משקפי שמש ,ויטמינים -ממש כל דבר יכול להתאים)
ושם במרכז המעגל .אפשר לבקש מראש שכל אחד יוציא שני חפצים כדי להגדיל את המגוון
המורה נותנת הנחיה -כל אחד בוחר חפץ אחד ,עדיף של מישהו אחר.
אחרי שלכל תלמיד יש חפץ המורה מבקשת לחשוב על משהו שהשתנה בי בשנה האחרונה ויכול
להתאים גם לחץ הזה או שהוא מזכיר לי את זה

(אופציה :לחשוב דווקא על משהו שהייתי רוצה שישתנה בי בשנה הקרובה)
בזוגות התלמידים משתפים אחד את השני.
דוגמאות:
 מחזיק מפתחות -עברתי דירה לאחרונה ,בבית החדש יש לי ...אני אוהב....
 שפתון לחות -אני מדבר הרבה יותר ,נהייתי פחות ביישן והשפתיים שלי עובדות הרבה
 מחדד -הצטרפתי לתנועת נוער ויש לי המון מחשבות חדשות ,זה ממש מחדד לי את המוח
 כרטיס אוטובוס -התחלתי ללמוד נהיגה ,זה מפחיד וכיף
 .4סיכום קצר של המורה ( 5דקות)
עם ציפיות ואיחול שלה לכל הכיתה.
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