
  מערך פעילות
  האור בחיים ראיית -חודש האור

  דניפרו-מכללת בית חנה
  

  
  מטרות כלליות:

  ה' עליהם-יו ויוקיר תודה ל*התלמיד יעריך את הדברים הטובים שיש לו בחי
  * התלמיד יתמקד בטוב שבחייו ולא בקשיים

  *התלמיד ימצא את הטוב אצל חברו
  

  מטרות אופרטיביות:
  חשיבות משמעות ראיית הטוב בחיים*התלמיד יצפה בסרטון על 

  תם מהסרטוןנ*חלק מהתלמידים ישתפו את תוב
  תודה לה' להוקיר דברים בחייהם עליהם הם רוצים 3* התלמידים יכתבו 
  אציות נתונות לחיוביות ולשליליות*התלמיד ימיין סיטו

  *התלמיד ימצא בחברו את הטוב  ויכתוב לו מחמאה 
  
  
  

  עזר:אמצעי   מהלך ההוראה:  זמן:
חודש  -המורה תציג את שם החודש החדשפתיחה:   ד'ק 3

כסליו שהוא חודש האור משום שבו קיים חג החנוכה 
  חסידיים ועוד כמה תאריכים מאירים

  באנר מתאיםעל המסך יוקרן 
כל תלמידה מקבלת נורה מלאה  -לכיבוד ולאווירה

  להמשך הפעילות)גם בסוכריות (שתשמש אח'כ 

  למילוי נורות,סוכריות
  הכנת באנר, מחשב, מקרן

12 
  דק'

   גוף:
ומיקוד לסרטון המורה אומרת שאחרי  כהקדמה סרטון:

  הסרטון תשאל מה למדתם מהסרטון על החיים?
סאטירי הממחיש עד כמה צריך הבנות צופות בסרטון 

לראות את מה שיש לנו טוב ולא להתמקד ברע בחיים 
  אחרת אנחנו מבזבזים את החיים

על  יון: הבנות ישתפו מה הם למדו מהסרטוןדצפייה, ו
   החיים

  

  סרטון מוכן על המחשב
  
  

  לא תמיד קל למצוא ולראות דווקא את הטוב שיש לנו  דק' 8
דברים טובים בחיים  4ולכן, הבנות יתבקשו לכתוב 

  ה'-שלהן ועליהם רוצות להודות ולהוקיר תודה ל
  

  דפים ועטים

12 
  דק'

ומדבקות בצבע  משבצות הבנות יקבלו טבלה עם
  שחור  ולבן

המורה מקריאה סיטואציות כשהסיטואציה היא חיובית 
מדביקים מדבקה לבנה וכשהיא שלילית מדבקה 

  שחורה
את המדבקות הבנות יתבקשו להדביק בצורה כמה 

  שיותר יפה
ויחד, את הצורה שיצרה.  כל תלמידה תציג את הצורה

שגם כשיש לנו סיטואציות פחות נעימות  נגיע למסקנה

  טבלאות
  מדבקות

  



בחיים אפשר לעשות את החיים טובים ויפים וזה רק 
  תלוי בנו

  במה אנו מתמקדים
10 
  דק'

המורה תסביר לבנות שבעברית המילה כסלו  סיום:
  מורכבת מכיס+לב

ושכדי למלא גם את הסובבים אותנו באור אנו צריכים 
  את החיובי ואת הטוב.לראות גם בהם תמיד רק 

  בחדר ישנו חבל תלוי ועליו חולצות עם כיס בצורת לב.
  ,לכל תלמידה יש בנורה עם הסוכריות שם של חברה

כל אחת תכתוב על חברה זו דברים טובים שבה 
  ותכניס לכיס החולצה של אותה תלמידה

   

*פתקים עם שמות הבנות 
  בתוך הנורות

*חבל ועליו תלויות חולצות 
 כיס בצורת לבעם מנייר 

  עליהן ושם תלמידה
*דפים קטנים לכתיבת 

  המחמאה

      

  
  
  
 


