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 שיעורים. 2: נושאמשך ה

בחזרה על התכנים שנלמדו במהלך השנה בתכנית  נושא זה עוסק :מטרת הנושא

ה של הנושאים השונים, במטרה לבדוק את הפנמתם ולאפשר א.י.ל תוך אינטגרצי

 של התהליך שעשה כל תלמיד בכיתה לאורך השנה. )רפלקציה(  שיקוף 
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 1 מפגשסיכום שנה א' | 

 

 למורה 

 .(אינהיביציהעיכוב תגובה ) ובתזכורת לנושא של בשיקוף )רפלקציה(הנוכחי יעסוק  מפגשה

 (.6נספח ) יחידת סיכום שנה א'לשלוח להורים את מכתב הראשון, יש  מפגשטרם ה

 

 מפגשעזרים והכנה ל 

  משולש א.י.ל :1נספח. 

  תמונת איילי: 2נספח. 

  דו בשנה הראשונה של תכנית א.י.ל.רשימת התכנים שנלמ: 3נספח 

 .דפים חלקים, צבעים, טושים, עפרונות 

 5 .מכוניות משחק קטנות, משרוקית 

 .תמרורי ה"עצור" של התלמידים 

 מקרן. 

 :מפגשמבנה ה

 הוצאת מחברת א.י.ל.  

 עיכוב תגובה.: חזרה על מפגשהצגת נושא ה 

 שיקוף )רפלקציה( על תכנית א.י.ל. - פעילות ציור 

 .תזכורת לנושא אינהיביציה וגמישות 

 תחרות מכוניות. -פעילות 

 .סיכום 

 
 

י א.י.ל האחרונים שלנו השנה, מפגשבשבוע הבא הם  מפגשהיום וה מפגש"שלום ילדים. ה

 "וחבריו, הכרנו את משולש א.י.לאיילי  ך אותם גם בכיתה ב'. במהלך השנה קראנו עלונמשי

 .(2נספח ואת תמונת איילי ) (1נספח ) א.י.ל להקרין על הלוח את משולשיש 

למדנו ורכשנו כלים שעזרו לנו בלמידה שלנו, עם הרגשות שלנו ובמשחק עם חברים. מה הכי "

  י א.י.ל?"מפגשול לשתף במה שהוא הכי זוכר מזכור לכם ממה שלמדנו? מישהו יכ
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 למורה 

לאחר שיתוף של הילדים, יש להקרין על הלוח את רשימת התכנים שנלמדו בשנה הראשונה של 

 (.3נספח ) תכנית א.י.ל

י א.י.ל. כל ילד יבחר דבר אחד מהרשימה שהוא מפגש"עכשיו אני אקריא לכם מה למדנו ב 

סדר השיעור על הלוח וזה חר בובמישהו אם  ,למשל. בר הזה עזר לוהשתמש בו, ויצייר במה הד

 עזר לו להיות קשוב בשיעור, הוא יצייר משהו שמציין שהוא קשוב ומרוכז." 

 למורה 

מטרת הציור היא לסייע לילדים להיזכר בכלים שלמדו במהלך השנה ולהבין במה הכלים הללו 

יורים לקיים דיון תוך חיבור התכנים שהילדים חשוב במהלך הצגת הצ ,יכולים לעזור להם. לכן

מעלים לקודקודי משולש א.י.ל ולתכנים שנלמדו. כלומר, לעזור לילדים לקשר בין הכלים שבחרו 

לבין יכולת כלים אלו לסייע להם בתהליכי למידה, בהתמודדות עם רגשות עוצמתיים ובקשרים 

 שלהם עם אחרים.

 

ציירת? במה הדבר הזה עזר לך? האם הוא עזר לך עם  "מי רוצה לספר לי על הציור שלו? מה

הלמידה? עם הרגשות שלך? עם חברים? אתה יכול להראות לי על משולש א.י.ל? תנו לי 

 דוגמאות מתי השתמשתם בכלי ואיך הוא עזר לכם".

 

"למדנו שחלק מסוים בגוף שלנו עוזר לנו לשלוט על ההתנהגות שלנו. איזה חלק? איך הוא עושה 

 5מי זוכר איזה כלי למדנו שעוזר לנו לבצע עצירה? עכשיו נעשה תחרות מכוניות בין זאת? 

נציגים מהקבוצות )נציג אחד מכל קבוצה(. כאשר אני אשרוק,  5קבוצות. כל פעם יתחרו ביניהם 

הם יסיעו את המכוניות שלהם, וימשיכו להסיע אותן לכיוון נקודת הסיום. אבל! אני אחזיק 

כשאני אחליט, אני ארים את התמרור והמתחרים יהיו חייבים לעצור את תמרור 'עצור', ו

המכוניות שלהם! בכל פעם שאעצור את המתחרים, אני אכתוב על הלוח מי הצליח לעצור את 

המכונית שלו ראשון, והוא ייזכה בנקודה, ובסיום המרוץ ייזכה את הקבוצה שלו בכל הנקודות 

  .ים בכל מקצה(פעמ 2-3את התלמידים  יש לעצור)שצבר

 בסוף נספור את הנקודות של כל הקבוצות."

 

 למורה 

מטרת המשחק היא לחזור על יחידת האינהיביציה והגמישות, ולהזכיר להם את העצירה ופיקוד 

 המוח על הגוף.

 לקיים את התחרות ליחידים בכמה מקצים עם מנצח אחד בכל פעם. : 2אפשרות 

 3-2תלמידים. כל פעם  3-2י את הכיתה לקבוצות בנות לשחק מירוץ שליחים. חלק :3אפשרות 

 קבוצות יתחרו בנקודות שונות במסלול המרוץ. 
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'אני משתפר  - 'אני יכול לעצור', במקום הרביעי - "ועכשיו התוצאות: במקום החמישי

'אני חזק בעצירה', ובמקום  -י 'אני עוצר את עצמי', במקום השנ - בעצירה', במקום השלישי

'עוצרי העל'. מי רוצה לשתף את הכיתה ולספר איך היה לו לעצור את המכונית  - הראשון

  כשסימנתי 'עצור'? היה קשה? היה קל?"

 

 למורה 

( על הלוח ולהתייחס לכל קודקוד במשולש בעת הדיון 1נספח יש להקרין את משולש א.י.ל )

 הבא על עצירה.

 

 ?לעצור? אולי עם חברים "האם זה הזכיר לכם פעם אחרת שהיה לכם קשה או קל

)להצביע על קודקוד מצב ? אולי כשהתרגזתם על משהו (עם אחרים)להצביע על קודקוד יחסים  

האם היה לכם יותר קל היום  )להצביע על קודקוד למידה(כשלא הצלחתם לבצע משימה? רוח(

מאשר בתחילת השנה? אתם מרגישים שהשתפרתם ביכולת שלכם לעצור? אתם משתמשים 

ור 'עצור' שלכם? מתי? מי יכול לשתף את הכיתה בחוויה של הצלחה? מי יכול לספר על בתמר

 מקרה בו הוא הצליח לעצור וזה עזר לו?"

 

 סיכום 

 היום נזכרנו בכך שלמדנו לעצור. מתי חשוב לעצור?" מפגש"ב

 

 למורה 

 חבר וכו'.לכוון את הילדים לכך שחשוב לעצור כשכועסים, חשוב לעצור לפני שעונים לרצוי 

 י א.י.ל".מפגשהבא נחזור על עוד דברים שלמדנו השנה במהלך  מפגש"ב
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 2 מפגשסיכום שנה א' | 

 

 למורה 

בתזכורת הנושא "התארגנות ללמידה", ויקדם תהליך התבוננות עצמית של הנוכחי יעסוק  מפגשה

 .(הילדים על הנושא )רפלקציה

 

 מפגשעזרים והכנה ל 

  ש א.י.למשול :1נספח. 

  ובלאגןתמונות סדר  :4נספח. 

  הדפיס תעודה אישית לכל ילד. יש לה -תעודות סוף שנה  :5נספח 

 .דפים חלקים, צבעים, טושים, עפרונות 

 

 מפגשמבנה ה 

 הוצאת מחברת א.י.ל.  

 חזרה על התארגנות ללמידה.מפגשהצגת נושא ה : 

  י א.י.ל.מפגששיח על סיום 

  הרפתקאות אייליסיפור. 

 רת לנושא התארגנות ללמידה.תזכו 

 .הצגה ודיון 

 .סיכום 

 .חלוקת תעודות 

 
 

א.י.ל האחרון שלנו בכיתה א'. לפעמים כשמסיימים דברים זה מעלה  מפגש"שלום ילדים. זהו 

שמחה, עצב, הקלה שנגמר, כעס שנגמר, געגוע... מישהו רוצה לשתף במה  - רגשות שונים

 שהוא מרגיש?"

  

  ך מתן לגיטימציה לכל הרגשות.תו לאפשר לתלמידים לשתף

"אני מאוד שמחה ששיתפתם את הכיתה ברגשות שלכם. אני חושבת שזה אומר שאתם 

מרגישים בנוח בכיתה כי אתם שומרים על הכללים שקבענו בתחילת השנה. כל הכבוד לכם! 

 .(3הכללים כתובים בנספח  5)מישהו רוצה להזכיר את הכללים לכיתה?" 
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י א.י.ל למדנו גם איך מפגשהקודם. ב מפגשדנו לעצור, כפי שנזכרנו ב"בנוסף לכללים, למ

להתארגן בבוקר ובסיום יום ואיך לארגן את הציוד הלימודי שלנו. אתם משתמשים בכרטיסיות 

ים? באילו כרטיסיות? מתי? בבית? בכיתה? זה עוזר לכם? זה שיפר את מפגששהכנו ב

ם מישהו שם לב שאתם השתפרתם? מי? מה ההתארגנות שלכם? אתם פחות שוכחים ציוד? הא

 אמרו לכם?" 

 

 למורה 

ללמוד האם הפנימו את שלמדו והאם הם  על מנתמטרת השאלות היא לאפשר לתלמידים לשתף 

 משתמשים בכלים שרכשו. 

"אני רואה שהשתמשתם היטב במה שלמדתם. איילי עדיין מתקשה וזקוק לעזרתכם. בואו 

 צריך שתלמדו אותו את הכלים שאתם למדתם".,  הוא איילי נמשיך לקרוא על

אמנם כבר כמעט סוף השנה, אבל איילי מרגיש שהוא עדיין לא שולט לגמרי בכל הדברים  

שלומדים בכיתה א'. הוא מרגיש שיש דברים רבים שעליו לזכור לעשות ולא תמיד הוא זוכר. למשל, 

הוא מתרגש כל כך, אתם שואלים? ובכן,  מחר איילי יוצא לטיול עם הכיתה, והוא מתרגש מאוד. ומדוע

הכיתה יוצאת לביקור באחד המקומות האהובים על איילי, הלונה פארק! אבל איילי איבד את הרשימה 

 שנתנה המורה, בה פורט הציוד שיש להביא לטיול.

 תסכימו לעזור לאיילי להכין את הרשימה?

 

 ביקור בלונה פארק?"עם הרשימה. מה הוא צריך להביא ל איילי"ילדים, עיזרו ל

 "עכשיו נמשיך עם הסיפור." .כתבי על הלוח את תשובות הילדים למורה: 

 

איילי מאוד מודה לכם על הרשימה שהכנתם עבורו. אבל הוא נתקל בבעיה... הוא סידר את  

התיק והתחיל להכניס לתוכו פריטים מהרשימה, ואז החל להתבלבל, הוא לא זכר מה הכניס כבר 

   וד לא...לתיק ומה ע

 

 ילדים, אחד מהם יהיה 4מרגיש עכשיו, מעניין מה הוא ייעשה... אני אבחר  איילי "מעניין מה

, אחד יהיה אבא שלו, אחד יהיה אמא שלו ואחד יהיה חברו הטוב פולי הפיל. בואו תראו איילי

 " מבולבל ולא זוכר מה הוא הכניס כבר לתיק ומה לא. איילילנו בהצגה מה קורה עכשיו כש

 

 למורה 

יש לכוון את הילדים תוך כדי ההצגה להתייחס לנקודות המבט של הדמויות השונות. כמו כן, 

נלחץ ומתעצבן, או שהוא דווקא רגוע כי הוא  אייליחשוב לעורר התייחסות למגוון רגשות, למשל ש

יו כי הוא יודע מה הוא צריך לעשות במצבים כאלו, הוא יודע למי לפנות, אולי אמא שלו כועסת על

מבחינת התגובות האפשריות, חשוב להתייחס לתגובות של כל הדמויות  איבד את הרשימה.
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ולאפשרויות של פתרון, כמו פנייה לחבר, פנייה להורים, הצעות שלהם ושימוש בכלים 

אפשר לעשות מספר סבבים של הצגה על מנת להציג מגוון  י א.י.ל.מפגששהתלמידים למדו ב

 אפשרויות.

השפיע על איך שהוא הרגיש ועל כך שהוא פנה לחבר/להורים.  איילי שהבלבול של"ראינו 

מישהו רוצה לשתף את הכיתה בחוויה דומה שקרתה לו? שהוא לא הצליח להתארגן? שהוא 

שכח משהו? מה הרגשתם? מה עשיתם? איך זה השפיע עליכם? על איך שדיברתם עם ההורים? 

רוצה לשתף במקרה בו הוא הצליח להתארגן בעזרת  על איך ששיחקתם עם חברים? האם מישהו

  הכלים שלמדנו?"

 

 למורה 

אפשר להתחיל מתיאור חוויה שלך )אמיתית או מומצאת(, שתכלול התייחסות לשלושת קודקודי 

 על הלוח( הדבר יהווה דוגמא לילדים ויעודד שיתוף. 1 נספח יש להקרין את א.י.ל. )

שיפור ישתף את החבר שלידו איך  כל אחד מכםש "לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה

 ההתארגנות שלכם השפיע על הלמידה שלכם או על המשחק עם החברים או על הרגשות שלכם.

למשל, אני השתמשתי  לאחר מכן, החבר יספר לכם כיצד שיפור ההתארגנות שלו השפיע עליו.

נהייתי יותר רגועה כי אני בכרטיסייה לסידור ילקוט בשביל לסדר את התיק שלי, ובעקבות זה 

 לא שוכחת חפצים, ואז אני גם מוכנה יותר טוב לשיעור שאני מלמדת." 

 

 למורה 

 4נספח  להקרין על הלוח את יש

"לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לבקש מכם להסתכל על התמונות שעל הלוח. אפשר לראות 

כמה השתפרתם? איפה הייתם עד  פה דרגות שונות של סדר וארגון. איפה אתם נמצאים היום?

לא מזמן? איך אתם מאורגנים יותר טוב היום? האם זה משפיע על הלמידה שלכם? על משחק 

 עם חברים? על הרגשות שלכם?"

"כל הכבוד לכם! מההצגות ומהתשובות שלכם אני יכולה לראות שאתם משתמשים בכלים 

גנות שלכם. לכן, אני רוצה י א.י.ל, והשתפרתם מאוד בהתארמפגששלמדנו השנה ביחד ב

 להעניק לכם תעודת סיום שנה."

 

 למורה 

, הכוללת את שמו ואת מינו, כמו גם את (5נספח מספר ) יש להכין מראש תעודה לכל תלמיד

שמך. לאחר חלוקת התעודות, יש להקריא את תוכנן ולחזור שוב ולפרט בעל פה את התכנים 

 י א.י.ל.מפגששלמדו הילדים ב

 



 
 כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי הרצליה.

121 

 

 א' שנה סיכום – 5 נושאל נספחים

 : משולש א.י.ל1 מס' נספח

 

 : דמות איילי2מס'  נספח

 

 

 



 
 כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי הרצליה.

122 

 כנית א.י.לשנלמדו בשנה הראשונה של ת : רשימת תכנים3 מס' נספח

  

ים   לִּ לָּ ש כְּ י א.י.ל:יבְּ  עּורֵּ

ה בָׂ ְקׁשָׂ ן ה  ְזמָׂ ֶבֶרת ֶׁשֲאִני ב  ֵבר/ְמד    ְמד 

ה ל ְׁשִמירָׂ ּגּוף ע  םוְ  ֶׁשִלי ה  ֲאֵחִרים ֶׁשל גּופָׂ   הָׂ

בֹוד ִדי ּכָׂ ְלִמיִדים ֶׁשל ֲהדָׂ ת  מֹוִרים ה    ְוה 

ה ל ְׁשִמירָׂ ִציּוד ע  ה ְוֶׁשל ֶׁשִלי ה  ִּכתָׂ   ה 
 

ה ל ְׁשִמירָׂ ִטיּות ע   ְּפרָׂ

ֻשּלָּש   א.י.ל מְּ

ּׁשונ ת ֽרגְּ לָּ   יםַטבְּ

ד ַהמֹּחַ  ַפקֵּ מְּ   כִּ

לּול ט ַמסְּ פֹורְּ   סְּ

רּור 'ֲעצֹּר'   ַתמְּ

י ֲחקֵּ שְּ ה  מִּ ירָּ  ֲעצִּ

 

ן ֶקֶשר    ַעיִּ

ב חָּ י ֶמרְּ ישִּ   אִּ

ה ימָּ זִּ         יְּ
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ֻקַדת ט נְּ ר לשֶ  ַהַמבָּ ַאחֵּ   הָּ

ֶדר עּור סֵּ  ַהּלּוַח  ַעל ַהּׁשִּ

סֹוף יֹום ַּלת ּובְּ חִּ תְּ נּות בִּ גְּ ַארְּ תְּ   הִּ

קּוט ַילְּ ר וְּ מָּ גּון ַקלְּ רְּ   אִּ

ת י ַביִּ עּורֵּ ַנת שִּ   ֲהכָּ
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 : תמונות סדר ובלאגן4 מס' נספח

 1תמונה 

  Fotolia  –victor zastol'skiyםלצ 

 2תמונה 

http://bit.ly/2aoOZ87  

 

 

 3תמונה 

 

http://bit.ly/2aAq8PQ 

 

 

 

 4תמונה 

http://bit.ly/2aoOZ87
http://bit.ly/2aAq8PQ
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http://bit.ly/2aFlZeo  

 

 

 5תמונה 

 

http://bit.ly/2a85p61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2aFlZeo
http://bit.ly/2a85p61
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 : תעודות סוף שנה5 מס' נספח

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ת ה ְתעּוד  ְתפּות ּוְלִמידָׂ  ִהְׁשת 
       

ְלִמיד/ה ת    ____________ ל 

 

בֹוד ּכֹּל ּכָׂ ל ה  ְתפּוֵתְך ע  ְתפּוְתָך/ִהְׁשת   יעּוֵריְבׁש   ִהְׁשת 

 .י.ל.א

ְדתָׂ  מ  ְדְת/לָׂ מ  ִׁשים: ֵּכִלים לָׂ  ֲחדָׂ

ְמרּור  'ֲעצֹּר'  ת 

ְרְּגנּות ת ִהְתא    יֹום ּוְבסֹוף ִבְתִחל 

ר ִאְרּגּון ְלמָׂ   ְוי ְלקּוט. ק 

נ ת ִית  יִׁשעּוֵר  ֲהכָׂ  ב 

 

ה חָׂ ְצלָׂ ה ְבה   ,'ב ְבִכתָׂ

ֵתְך _______________ ְתָך/מֹורָׂ  מֹורָׂ
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 : מכתב להורים6מס'  נספח

 

 

 

 

 יחידת סיכום שנה א'

 שלום רב,ה ___ להורי תלמידי כית

נתחיל בשבוע הבא את יחידת הסיכום לנושאים  בכיתתנו (הצליחלכול יני א) ל.י.א תכניתבמסגרת 

 שנלמדו במהלך השנה. 

 שנה זו התמקדה ב:

ולקשרים עם אחרים )ילדים  שבין התפקוד הלימודי למצב הרוחקשרים הבנת ה .1

 ומבוגרים(.

   . פיתוח יכולת עצירה ועיכוב התגובה .2

 בכיתה ובבית. אסטרטגיות התארגנות לקראת למידה  .3

ודת השתתפות ולמידה א.י.ל המסכם לשנה זו שייערך בתאריך ___ יקבלו התלמידים תע מפגשב

על עבודתם במהלך השנה. אנא בקשו מילדכם לראות את התעודה וחזקו את המאמץ וההשקעה 

 שלו. 

אתם מוזמנים להוסיף לתעודה אירועים ראויים לשבח שהתרחשו השנה במסגרת הבית והמשפחה 

 ים.מפגשהקשורים למיומנויות השונות שנלמדו ב

 הוא חיוני להצלחת התהליך.  –ימות הבית במהלך השנה אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה במש

 בשנה הבאה נמשיך בעשייה המשותפת. 

 

 בברכת חופשה מהנה,

 .מחנכת הכיתה

 


