לקבלת מערכי השיעור בדואר אלקטרוני ללא תשלום ,הרשמו באתרshiuracher.org/laderech :
מערכי האקטואליה מופצים ללא תשלום על ידי עמותת שיעור אחר  ,הפועלת להעצמת תלמידים ולקידום מעורבות של הציבור
הישראלי במערכת החינוך .מטרת התכנית להעשיר את התלמידים בתכנים בעלי ערך חינוכי ,תרבותי וערכי ,ברוח מקורות ישראל,
ולעודד חשיבה ביקורתית ולמידת נושא לעומקו.
כל מערכי השיעור ניתנים להורדה באתר  .shiuracher.org/laderechהורדת המערכים מחייבת הרשמה חד-פעמית באתר.
לפעילות נוספת של העמותה – העברת קורסי העשרה על-ידי מתנדבים – בקרו באתר www.shiuracher.org
אין להפיץ את מערכי השיעור לשום גורם תמורת תשלום.

שיעור אחר :שיעור לדרך
הכרות ממקום אחר
מטרות השיעור
 .1לאפשר לתלמידים להתבונן בעצמם ובחבריהם לכיתה ממקום אחר
 .2לסייע לתלמידים לראות כי המציאות מורכבת ותלמידים שונים מסתכלים על אותה מציאות בדרכים שונות
 .3לאפשר הכרות בין תלמידי הכיתה

הכנה לשיעור
 .1יש לדאוג למקרן מחשב ורמקולים
 .2הדפסת וגזירת נספח
 .3צפייה בפרק תמונות שלכם בסדרה מגרש ביתי

הערות
השיעור מתבסס על פרק בסדרה מגרש ביתי (עונה  ,4פרק  ;13תמונות שלכם) .מומלץ לקיים שיעור כפול ובחלק הראשון של השיעור
להראות לתלמידים את הפרק על מנת לחשוף אותם לפוטנציאל הטמון בתרגיל.
חשוב! על המורה לצפות מראש בפרק ולבחור האם ישנם קטעים שירצה לצנזר.

קהל יעד
תלמידי על יסודי

מהלך השיעור:
א .פתיחה
במידה ומתקיים שיעור כפול :הקרינו לתלמידים את הפרק תמונות שלכם בסדרה מגרש ביתי.
במידה ומתקיים שיעור יחיד :בקשו ממספר תלמידים לתאר את עצמם במילה אחת ,לאחר מכן בקשו מאותם תלמידים לתאר במילה
אחת כיצד חבריהם לכיתה רואים אותם.
שאלו את התלמידים :האם קיים פער? אם כן ממה נובע הפער?

ב .הכרות ממקום אחר
חלקו את הכיתה לחצי ,מחצי אחד של הכיתה בקשו לכתוב את שמותיהם על פתק ולהניח את הפתקים בקופסה ,בכדי להתחלק
לזוגות העבירו את הקופסה לחצי השני של ה כיתה ובקשו מכל תלמיד להוציא פתק עם שם של תלמיד שיהיה בן זוגם.
לכל זוג חלקו דף משימות ,שחררו את התלמידים מהכיתה והקצו להם חצי שעה לבצע את המשימות המופיעות בדף:
 .1שתפו את בן הזוג שלכם במשהו אישי.
 .2עשו חיקוי של דמות מפורסמת ,בן הזוג שלכם יצטרך לנחש מיהי הדמות.
 .3שתפו את בן הזוג שלכם במשהו שמדאיג או מפחיד אתכם.

 .4ספרו לבן הזוג שלכם איפה הייתם רוצים להיות בעוד  10שנים מהיום.
 .5ספרו לבן הזוג שלכם סוד.
.6

צלמו את בן הזוג שלכם בדרך שתשקף את האופן שבו אתם רואים אותו (לדוגמא אם אתם תופסים אותו כאדם מצחיק
תוכלו לצלם אותו עם כובע ליצן ,אם אתם תופסים אותו כאדם טוב לב תוכלו לביים תמונה שבה הוא עוזר למישהו וכו').
* במידה ויש לכם ווטסאפ כיתתי העלו את התמונה לווטסאפ הכיתתי (לאחר שבן הזוג אישר את התמונה)

בסיום בקשו מהתלמידים לחזור לכיתה ולהציג את התמונה שבה צילמו את חברם לכיתה ולספר איזה דבר חדש הם למדו עליו ומדוע
הם בחרו לצלם את התמונה באופן שבה צילמו (הדגישו שלא ישתפו בדברים האישיים ששיתפו אותם בני הזוג ,אלא משהו חדש
שהם למדו בעצמם על בן הזוג שלהם מתוך המפגש).
* במידה ויש לכיתה ווטסאפ כיתתי מומלץ להתחבר לווטסאפ מהמחשב ולהקרין את התמונות במקרן לכל הכיתה.
** ניתן לשנות ולהתאים את המשימות לאופי הכיתה.
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