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 חגי תשרי בהיבטים חברתיים

ה מקשים עלינו אנשי החינוך את ל ומועד פתיחת השנאסדר חגי ישר

 גרה.הש

למסגרת וכבר חופש, יש צורך לעבוד על הפן  ועוד לא הסתגל /ה הילד

 ?! ייםיש שבועלכל זה החברתי אך גם על הלימודי ומה עושים ש

הגן טרם / הכיתה  אנו נמצאים בימי פתיחת שנה,בימים אלה ממש, 

מה לנו היינו מקדישים את מירב זמננו לכך אך וואלו יכמגובשים דיו 

בים כאנשי חינוך ללמד את תכני מעגל השנה לעשות?! אנו גם מחוי

 .וחגי ישראל 

כך נרוויח פיתוח  חגי ישראל בהיבטים חברתיים.  -חושבים מ"חוץ לקופסה" 

 תיים.נלמד מנהגים יהודיים מסור "רךהדעל "קשרים חברתיים בגן ו

כאן אציג  לינו לטובה ישנם מנהגים המחברים בין אדם לחברו.עבחגים הבאים 

את שכלל , למבחינתי  ביותרהחשוב  ,יות שאפשר לקיים במסגרות אךומספר פעיל

להיבטים החברתיים בנושאים השונים  החשיבה החברתית, תשומת לב יתרה

ותר עם אקלים מיטבי תפתחו כיתה  או גן חברתיים י ,כךבו הנלמדים לאורך השנה

 טוב יותר.

צריך להרגיש טוב עם עצמו , להכיר במעלותיו , לדעת אדם  –חשוב לי להדגיש 

שהוא משמעותי לחברה אלייה הוא שייך ורק אז יוכל להעניק מ"טובו" גם לאחר. 

מתוסכל, מרגיש דחוי אל תבקשו ממנו לומר מילה \כך גם אצל ילדים. ילד שרע לו, 

לאחר שיראה את הטוב מעצמו טובה לעצמו.  טובה לאחר , בקשו ממנו להגיד מילה

הרי שהיא חמה ומלאה אור , שמש ."שמש"מוטיב ה אתזכרו  העניק לאחר. יוכל ל

יה החום והאור מושרשים ובקרנ צת האור והחום הראשית בעולם כולו,מפיוהיא 

 היא מפיצה אותם. מלאו את הילדים ב"החום ובאור" שיוכלו להפיץ אותם לעולם.

נספחים וב ,אפשריות לחגי תשרי חברתיים תפעילויומספר להציג לכם בחרתי כאן 

 , כולל הוראות הכנה.תמצאו פעילות סיכום לחגי תשרי

  ,להנאתכם 
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מי לא זוכר את מנהג שליחת הברכות למשפחות. גננת הגן   -ראש השנה

קסים.  ואני רעיון מ וילדי הגן שולחים למשפחה,לילדים  כתובלמבקשת מההורים 

הילדים כותבים לחברי הגן ואפשר להגדיל ולעשות  אומרת מעט נשנה אותו ,

רק בגילאים בוגרים יותר. ילדי הגנים עדיין החברים )ולשלוח למשפחות 

לעצמם ישלחו ילדי הגנים אפשר ש , מה ולכן אוהבים לשלוח לעצמם אגוצנטריים

 .( וגם לחברים 

" , לעצמך אומרת "סליחהנהוג בכיפור בקשת סליחה אדם מחברו. אני  -כיפור

ושלם אף אדם אינו מ. ( 99לילדים מכיתה ג' ועד מבוגרים בני ) "זכרו אפקט ה"שמש

 ולכל אחד מאיתנו יש על מה לבקש סליחה מעצמ ך,אך רבים מאיתנו שואפים לכ

  .כוס והטינה העצורים בתוהכעאת  לשחרר כדי

ללא חשיפה, אפשר לפתוח בדיון, סליחה לעצמך. במה ועל מה ? אפשר לרשום בדף 

 "לחלל החדר ר לזרוק כ"חשיבהאפש

או כל דרך  כל זוג ילדים ) לפי שולחנות הישיבה " בכיתהאושפיזין "  -סוכות

 .זוג ילדים אחר ) אפשר לבצע הגרלה( מארח( אחרת

איזה משחק כיצד? כל ילדי הכיתה לפי הזוגות מתכננים "אירוח" לזוג ילדים אחר.

 -, אולי שיחה בנושא משותףמהמגוון הקיים בכיתה ירצו לשחק עימם, אולי יצירה

 דק'. 10  -  11 הקדישו לתכנון

לאחר מכן האורחים מגיעים לזוג המארח ולאחר מכן מתחלפים המארח הופך 

  .דק' 11 רוח ילכל א– להיות אורח

ים על מהות הפעילות כשחוזרים כולם למקומות משוחחים עם הילד חשוב לסכם! 

היא נוספת שכתבתי  הרחבה אפשרית  . ) פעילות"אושפיזין בכיתה -"אורח ומתארח

 "אורחים ומתארחים" אוכל לשלוח למי שמעוניין(.

ביום שמחת תורה מסיימים את ספר התורה ומתחילים  -שמחת תורה

 , מה הדבר שהיית רוצה להתחיל מההתחלה ???מההתחלה. אם היית יכול

ים משהסתיימו החגים, הגיע הזמן לסכם את הכל. בנספחו -חגי תשרי סיכום

 .תומעניינמצ"ב פעילות סיכום קלילה 
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 !רוצים במשך השנה לקבל עוד פעילויות חברתיות?אהבתם, 

 חברתית" / גננתשלחו מייל ורשמו " אני מורה

או עשו לייק לדף הפייסבוק  

https://www.facebook.com/nofarys/ 

 בקרו באתר 

www.nofarys.co.il 

 .והמשיכו להתעדכן 

 שנה טובה,בברכת 

 ספדה -נופר ירושלמי

 יועצת חינוכית ומנחה חברתית. כי אין כמו חברים ...

 

 ..., יש למה לצפות*** בקרוב פרוייקט אירוח בסוכה שכמותו עוד לא היה
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  -נספח 

 .מטהל שהכיתוב כלפי יפוקהתחיל את החשוב להרכיבו קווקה לכם ולילדים. 

 , צפו בסרטון מקפלים קווקה לא יודעים כיצד

https://www.youtube.com/watch?v=qfu_RSTDLSY 
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