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 הרהורים לקראת היום הראשון בבית הספר ב עוסק " היום הראשון בבית הספר" הסיפור
 .לקראת הלימודים וכלל ההתנהלות בבית הספר, היסודי

 

 :נושאים אליהם ניתן לקשר את הסיפור

 (שרית עזרא). הספר-סביב חששות מהלא נודע והמעבר לבית, לקראת סוף השנה בגן חובה 

 - חלקים מתוך הסיפורב השתמשבהקשרים שונים אפשר ל

ֶשֶמׁש  ּדּור ָהָאֶרץ סֹוֵבב ְסִביב הַּ ִסים ָבֲאִוירֹון? ֵאיְך ֶזה –כַּ ּדּור ָהָאֶרץ ִמְסּתֹוֵבב ְכֶׁשטַּ ִאם רֹוִאים ֵאיְך כַּ ְוִאם ֶאְפָׁשר ? הַּ

ֶשֶמׁש ְביֹום ֶאָחד ּדּור ָהָאֶרץ ֶׁשְיסֹוֵבב ֶאת הַּ ֵגר בְ , ָהָיה ִלְדֹחף ֶאת כַּ ֶׁשֶזה ִבְלִּתי , ֲאִני יֹוֵדעַּ ? ָׁשָנהָהִאם ָהִייִתי ִמְתבַּ

ּדּור ָהָאֶרץ ָהָיה ָטס ִבְמִהירּות ָכזֹאת, ֶאְפָׁשִרי ח ָכל ָהֲאָנִׁשים ָהיּו , ִמְפֵני ֶׁשִאם כַּ ָהְיָתה נֹוֶצֶרת רּוחַּ ָכל ָכְך ֲחָזָקה ֶׁשֶבטַּ

 . נֹוְׁשִרים

ְלדּוִתיֹות   ְחָׁשבֹות יַּ ִאם ֵאֶלה מַּ ת ָמה ִיְקֶרה, ים ִנְדֶמה ִלי ֶׁשֵכןִלְפָעִמ ? הַּ עַּ  .ֲאָבל ֲהֵרי ִאיׁש לֹא ָיכֹול ָלדַּ

 ? איזה רעיונות יש לילדים? על איזה נושאים ילדים חושבים : מחשבות של ילדים

ְרֵבה ְּדָאגֹות ְוָצרֹות ְרִגיל. ֲאִני יֹוֵדעַּ ֶׁשִיְהיּו ִלי הַּ ְכָּתָבה, אֹו ֶׁשלֹא ָאִכין ֵאיֶזה ּתַּ ע , אֹו ֶׁשִיְהיּו ִלי ְׁשִגיאֹות ְבהַּ אֹו ֶׁשלֹא ֵאדַּ

 . ְלָהִׁשיב ָנכֹון

ְצִמי ֹכל ָּתלּוי ִבי ְבעַּ ד  : ֲאִני יֹוֵדעַּ ֶׁשהַּ ע -ִאם ֶאְלמַּ  . ֵאדַּ

ֶשהּו ֲאבָ  ל ְבמַּ ִכָּתה –ל ָכל ֶאָחד ִנְכׁשַּ ְלִמיד ָהִראׁשֹון בַּ ּתַּ ִאם ָכְך ֶזה ֻמְכָרח ִלְהיֹות. ֲאִפלּו הַּ  ?הַּ

ִלּמּוד ְיָקִרים ְמאֹוד ְפֵטף ְּד , ֲאִני יֹוֵדעַּ ֶׁשִסְפֵרי הַּ ִאם ֲאִני ָאֵׁשם ִאם ִמיֶׁשהּו ְיטַּ ל ֶאָחד ֵמֶהםֲאָבל הַּ  ? יֹו עַּ

כֹו ְׁשָלנּות ְוֵהם ִיְתָפְרקּואֹו ֶׁשהַּ ְך אֹוָתם ְברַּ ָּמה ֶאְהֶיה ָזִהיר? ֵרְך ָכרַּ ד כַּ ל ָהָאֶרץ ְלָפחֹות , לֹא ָחׁשּוב עַּ ֲהֵרי ֵסֶפר ֻמְכָרח ִלֹפל עַּ

ת ְבָׁשבּועַּ  חַּ ם אַּ עַּ ע. פַּ ֶבֶגד ִנְקרַּ ֶשהּו, אֹו הַּ  .אֹו מַּ

  ?מישהו שלא נכשל יש? אף פעם אפשר לא להיכשלהאם ? מהו כישלון: כישלון

ִּמיָצה ֲעׂשֹות זֹאת, ָהִייִתי רֹוֶצה ֶׁשִּתְהֶיה ֶאְצֵלנּו ֲחֵברֹות ֲאִמִּתית ְואַּ ְך ֵאיֶנִני יֹוֵדעַּ ֵאיְך לַּ ֲחֵבִרים . אַּ ֲעׂשֹות ִאם ֶאָחד הַּ ָמה לַּ

ל ָכל ְׁשטּות, לֹא ֶנְחָמד ְכֵסְך עַּ ְצמֹו אֹו ִמְסּתַּ ְמִאיס ֶאת עַּ  . ָמה יֹוֵדעֲאִני לֹא אֹו ֶאָחד ְכֶזה ׁשֶ , מַּ

ֻשְלָחן ֵּדד ִעם ָכל ֶאָחד ְכמֹו ִעם ֲחֵבִרי לַּ ְך ָכל ֶאָחד הּוא .  זֹאת ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ְיִדידּות ֲאִמִּתית, ִאם ֶאְפָׁשר ָהָיה ְלִהְתיַּ אַּ

ֵחר ֵבב ֶאת ֻכָלם. אַּ ף ֶאָחד, ִאם ֵאיֶנִני ָיכֹול ְלחַּ כֹות ִעם אַּ ֵּדל ְלָפחֹות לֹא ָלֶלֶכת מַּ  . ֲאׁשַּ

https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_60eab1d5a671b.pdf
https://www.korczak-israel.com/סרטוני-הסיפורים/היום-הראשון-בבית-הספר


 

 

 לתכנן איך ארצה , אפשר לחשוב מראש על מצבים: איך אני רוצה להתנהג -החלטותקבלת 

 (ר אורנה דובדבני"ד). ולהחליט להשתדל לנהוג כך או אחרת, להגיב

 

 נושאים לשיחה

  לקראת מעבר לכיתה א' : 

 מה אתם חושבים שיהיה בכיתה א?' 

 הספר-מה אתם יודעים על בית? 

  הספרמה הייתם רוצים שיהיה בבית? 

 חוששים ממנו/ משהו שאתם דואגים ' בכיתה אש האם י? 

 איך תכירו חברים חדשים? 

  מחשבות של ילדים : 

 אתם חושבים לפעמים מחשבות לעצמכם? 

  מחשבות של ילדים"או שיש ? "מחשבות ילדותיות"יש דבר כזה"? 

 ;על מחשבות דימיוניות ועל פירוש שהם נותנים לעולם ,לשמוע מה הילדים חושביםזוהי הזדמנות 
 .לעודד חשיבה. לתת לגיטמיציה לחשיבה בלי שיפוט מה נכון או לא נכון

  אף פעםלא להיכשל אפשר האם : כישלון? 
 .להבין איזו דרך טובה ואיזו דרך אינה מתאימה, כישלון הוא דרך ללמוד

 .עשינו כשנכשלנו למה למדנו מכךמה , לתת דוגמאות לדברים שנכשלנו בהםאפשר 

  שיהיו לו  - כמו בסיפור :למשל) אם ילד רוצה להשיג מטרה: הצבת מטרות ותכנון פעולה
גמה שבסיפור הילד ובד? מה הוא יכול לעשות כדי להשיג את המטרה (,חברים בכיתה החדשה

אם לא כולם גם , ומחליט להשתדל לא להרביץ לאף אחד, חושב שיכולים להיות ילדים שונים
 .יהיו חברים שלו

 .דברים שרצו להשיג, הציבו לעצמם שהםעל מטרות  שוחחו עם הילדים

 . שהציבו לעצמם כדי להשיג את המטרות ילדים שונים מה עשו שמעו יחד

שהציבו לעצמם  להשיג אותן מטרות ניתן רעיונות נוספים איך להםלחשוב אם יש הציעו לילדים 
 (דובדבני ר אורנה"ד) .ילדים אחרים

 

 פעילויות

 של הדף ה מציירים זכרון מצד אחד/כל ילד : 'הכנת דף עם זיכרון מהגן וציפיה מכיתה א, 

הילדים בובת דאגה קטנה שיוכלו לשים בקלמר ולקחת  םאפשר להכין ע. וציפיה מהצד השני

 (שרית עזרא). איתם לכיתה

 עצות שימושיות

     שיח . האם הם חוששים וממה' , על כיתה א םיודעיאפשר להתחיל בשיח עם הילדים מה הם
 . 'מקדם שמסביר מה עושים בכיתה א

מה , בכיתה ואיך בבית ת/איך אני מתנהג :הסיפור נותן ליגיטימציה לחששות מסוגים שונים
אחריות ושמירה על הציוד החדש שההורים רוכשים , קורה עם מצליחים או לא מצליחים

 .חדשים והחשש מחברים' לקראת כיתה א



 

ִמי" ַעצְּ לּוי ִבי בְּ ל תָּ ַהכֹּ ַמד  : ֲאִני יֹוֵדַע שֶׁ לְּ  ".ֵאַדע -ִאם אֶׁ

החברים והמשפחה יכולים לעזור , להרגיע ולספר שלא הכול תלוי רק בילד אלא גם המורה
 (שרית עזרא). לחשוב מה ומי יכול לעזור לנו אם יש בעיה או קושי בכיתה. ולתמוך

 

 (ר אורנה דובדבני"ד) :שיחות בנושאים המוצעיםלהעשרת המקורות להרחבה ו

 נחמה הנדל -קטנה או גדולה: שיר

לבטים של  -בנושאים שוניםהתייחסות של הסביבה , דרישות חדשות, גיל מעבר מבלבל בין קטנה לגדולה
 (.כמו בבית ספר)לגדולה ( כמו בגן)ילדים במעבר בין קטנה 

 

 עוזי חיטמן –אני תמיד נשאר אני : שיר

 ?תיָתנֵ אם השה. ספרה-ה בבית/תלמיד -ומעכשיו, ה בגן/הייתי ילדעד עכשיו  - נושא של זהות

 

 אסמה איגבריה :כתבה . היום הראשון שלי בבית הספר: ספרון דיגיטלי

 .מה אימא אומרת ועוד, חששות, ס"להמללה של מחשבות לקראת ביה הזדמנות

 

 יהודה אטלס – הילד הזה הוא אני :שיר

 ?ת להתנהג/איך אני בוחר? מי אני - מתאים בהקשר של זהות

 

 "והילד הזה הוא אני"יהודה אטלס מספר את הסיפור 

 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=100661036#38.210.2.none 

 :63' עמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .מאת פאדל עלי, "ילד על מדרגות העולם"שיר זה התפרסם בתוך 

 .ותשיח זה -?ת בעולם/מה אני אוהב? מה אני עושה? מי אני -אפשר לשוחח על

יליד פקיעין החי  -המשורר פאדל עלי 

במחלקה  1891עובד משנת , בחיפה

לנוער וצעירים באגף לשירותי רווחה 

פרסם עד כה . של עיריית חיפה

ארבעה ספרי שירה לילדים 

יליד  -הצייר שריף ואכד . ולמבוגרים

בוגר החוג לאמנות , נצרת

הציג תערוכות . באוניברסיטת חיפה

י ילדים אייר ספר. ל``בארץ ובחו

 .שיצאו לאור בארץ בשפה הערבית

`` ילד על מדרגות העולם``הספר 

זכה בעיטור אנדרסן מטעם הארגון 

 ....IBBY העולמי לספרות ילדים

https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=718&wrkid=16844
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=778&wrkid=10362
https://www.ourboox.com/books/%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-2/
https://www.youtube.com/watch?v=BmKe03q4TJE
https://www.youtube.com/watch?v=LgaJbnGUBz0
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=100661036#38.210.2.none


 

 

 

 

 .ר אורנה דובדבני"ולד תודה לשרית עזרא

 . רעיונות נוספים יתקבלו בברכה

 


