
 

 

 דוגמאות למשימות לשיתוף רגשי היוצאות מן הקופסה

 כיצד אתם מרגישים בימים אלו בעקבות ההחלטה לסגור את בתי הספר? •

 הציעו דרכים ורעיונות לקיום שגרת למידה בתקופה זו?    

 

 ל כמה שיותר מילים שמתארות רגש או תחושהשהכינו רשימה ב של רגשות: -א •

כל תלמיד יתבקש . במילון מומלץ להיעזר)בחרו באות( ושמתחילות באות הזו.     

 משפטים עם המילים הללו.  לבחור לפחות שתי מילות רגש ולכתוב

 

ו תתארו איך התקופה בכתבו יומן, בו תכתבו מדי יום מה שלומכם,  –יומן קורונה  •

לכתוב, לצייר, לצטט שירים, רשו לעצמכם ה במינה, עוברת עליכם.ת הזאת, המיוחד

 שנכון עבורכם. להדביק תמונות... כל מה

 

מה אתם אוהבים לעשות  . חפשו במילון הגדרה למילה 'פנאי' - קולאז' תמונות פנאי •

אילו פעילויות פנאי נוספו לכם בימים אלו של  בשעות הפנאי שלכם בדרך כלל?

 נוער ואין מפגשים חברתיים? ספר, אין חוגים, אין תנועות למידה מהבית, כשאין בית

בבית  בקשו מבני המשפחה שלכם לצלם אתכם בפעילויות פנאי שאתם עושים    

 בימים אלו, ערכו את התמונות כקולאז' ושלחו אלינו לקבוצת הווטסאפ.

 

 )צרפו רשימה( להלן חלוקת הכיתה לרביעיות - משימות קבוצתיות –ל הדרךיחד כ •

להכין, במקביל, כל אחד במטבח שלו ו 10:00עליכם להגיע למטבח שלכם בשעת     

סיימתם להכין? שבו לאכול . קורנפלקס, או קערית פירות או שלה, כריך או צלחת

 בתיאבון!. לקבוצה הבתום הארוחה שלחו תמונ יחד.

ין אם , צלמו את הציור ושלחו לקבוצה. מעניצייר יחד את אותו ציורל –אחרת משימה     

 הציורים יצאו דומים...

 

 היום נפרגן לעצמנו "שיחת געגוע". נתקשר אחד לשני לפי סדר –שיחת געגוע  •

למה את/ה הכי מתגעגע/ת בבית  מה שלומך? רשימת השמות בכיתה ונשאל:

בסיום השיחה נאחל משהו טוב  למה את/ה לא מתגעגע/ת בבית הספר? הספר?

שכל חברי  כולנו מוודאים –משאירים חבר/ה לבד זכרו, אנחנו לא . לחבר או לחברה

 וחברות הכיתה השתתפו בפעילות. גאה בכם!

 

או  שלחו תמונה – אנו מדבקים זה את זה במעשים טובים! –משימות "מדבקות"  •

משימה של עזרה בבית )סידור החדר, עזרה בהכנת ארוחה, סרטון שלכם מבצעים 

קריאת דאגה לחיית מחמד, , לארוחה שולחן עריכת, מדיח וסידור כלים שטיפת

 , מחזור וריקון אשפה, וכו'(סיפור לאח

 . מה היו התגובות? איך הרגשתם?מאכל / יצירה שהכנתם היוםשלחו תמונה של     

 .לשמירה על היגיינהשהכנתם קליפ שלחו     


