מלכה לפורים אחד
צוות לב לדעת
מקצוע :מעגל השנה
נושא :פורים
כיתה :יסודי ,ד ,ה ,ו

הסיפור העומד במרכז השיעור עוסק בציפייה גדולה -ובאכזבה גדולה .מראה ילדים בוכיים בימים של פורים ,ביום התחפושות בבית הספר
ובימי הפורים עצמם ,הוא מראה שכיח .בשיעור נעסוק באכזבות ובהתמודדות איתן.

פתיחה :דיון  -תחפושות
נפתח בקריאת פסקה מתוך הסיפור )בשלב זה מומלץ להקריא בלי שהטקסט מול עיני התלמידים( :היה זה שבוע לפני פורים .כולם דברו רק
על למה יתחפשו בפורים… חגי רצה להיות להיות כבאי ושאל כל אחד אם יש לו תלבושת מתאימה להשאלה .דני השיג כבר כובע של שוטר
ואמר שאת כל הבגדים תתפור לו אימו התופרת… וכך כל האחרים .אני לא אמרתי כלום :רק חשבתי בליבי שכל התחפושות הללו לא שוות:
… שוטר? ליצן? חכו חכו ,עד שתראו את התחפושת שלי! ”אני אהיה ________ אמיתית“ לחשתי את סודי באזני רותי .פשוט לא יכולתי
להתאפק .רותי הביטה בי באי אמון____” :ממש? מאין תקחי בגדים של _____ אמיתית? למה גיבורת הסיפור מתכננת להתחפש לדעתכם?
האם גם אתם מתלבטים בבחירת תחפושת? מי עוזר/עזר לכם להחליט? מה אתם חושבים על גיבורת הסיפור? איך היא מרגישה בתחילת
הסיפור ועל מה היא חושבת? נכוון בתשובות לרצון הגדול שלה להיות מחופשת בתחפושת ”הכי שווה“.

מפגש :סיפור  -מלכה ליום אחד
נקרא יחד את הסיפור” :,מלכה ליום אחד“ של דבורה עומר .מה קרה בסיפור? איך הרגשתם בסוף הסיפור? בחרו משפט מתוך הסיפור,
קראו אותו בקול והסבירו למה בחרתם בו .כיצד הרגישה הדמות בסוף הסיפור לדעתכם? האם מכירים תחושות כאלה? בסיפור גיבורת
הסיפור רוצה להתחפש בתחפושת הכי מוצלחת ובסוף התחפושת המוצלחת גרמה לה להפסיד את כל השמחה .כשרוצים משהו מאוד
ולבסוף לא מסתדר כמו שתכננו – מרגישים אכזבה )לכתוב על הלוח( ,ויחד עם האכזבה מגיעים רגשות נוספים :עצב ,צער ,כעס .מה יש
בפורים? מה גורמים לכם כל הדברים שהעלינו? בפורים יש תחפושות ,מוזיקה ,משלוחי מנות ,ריקודים ,מתנות ,פרסים)..אפשר לזרוק
קצת פרסים בחלל הכיתה ולגרום לריגוש והתלהבות( .דברים אלה מעוררים ציפיה והתרגשות.יש משהו בחג הצבעוני והשמח הזה שגורם
הרבה פעמים לילדים וגם למבוגרים להרגיש קצת אכזבה :רצינו לקבל משלוח מנות מאד מסויים – ולא קיבלנו ,רציתי לזכות בפרס – ולא
זכיתי ,היו לי הרבה תכניות בפורים – ובסוף לא הספקתי…

התבוננות :דיון -התמודדות עם אכזבה

נתבונן ב“אכזבה“ .נבקש מהתלמידים לחשוב על פעם ,בפורים או ביום אחר בשנה ,שתכננו ורצו משהו ובסוף זה נגמר אחרת לגמרי
והתאכזבו .נזמין אותם לצייר ולספר על מקרה זה בכיתה .נחזור לסיפור :איזו עצה הייתם נותנים לגיבורת הסיפור? התלמידים יחליטו אם
להציע לה בתחילת הסיפור – ”התחפושת הזו לא תהיה נוחה לך“ ,באמצע – ”לא נח לך ,לכי להוריד את התפושת ובואי בלבוש נח“ ,בסוף
– ”אל תהיי עצובה ,את תהיי חכמה יותר בפורים הבא ותדעי מה יותר חשוב“ .מה יכול לעזור לכולנו למנוע אכזבות? נכתוב על הלוח
שלשה מילים חשובות :ציפיות ,גמישות והתמודדות .נסביר כל מילה :ציפיות – התאמתן למציאות :מה הסיכוי שילד אחד יזכה בפרס
מתוך עשרות תלמידים? הגיוני שאהנה ואסתובב בחופשיות עם תחפושת לא נוחה? יש לקחת בחשבון שיש לנו הרבה תכניות אבל לא
בטוח ילך כמו שרוצים .גמישות – לא הכל ילך כמו שאני רוצה אבל אני אדע מה לעשות .התמודדות – כיצד מתמודדים עם אכזבה? נשאל:
מה יעזור לנו להתמודד מול אכזבות? איך נוכל להצליח להתגבר ולא להיחלש מציפיות שלא קיבלו מענה? נסביר כי עלינו לנסות למצוא את
הטוב באירוע .בנוסף ,לנסות לחשוב איך לשמוח למרות שלא הסתדר כמו שרציתי .ובעיקר – ללמוד ממה שקרה לפעם הבאה.

הפנמה :זוגות  -הצעות ומחשבות הלאה
נחלק את התלמידים לזוגות ונבקש מכל אחד לספר לחבר את האירוע בו היה מאוכזב ועל שניהם לחשוב איך אפשר להתמודד עם האכזבה
או להימנע ממנה .ניצור מאגר עצות כיתתי לקראת פורים .נתמקד בתחפושות :איזו אכזבה יכולה להיווצר מהתחפושות? איך נוכל להמנע
מהאכזבה? איך נבחר תחפושת שהיא מתאימה וטובה עבורי? נכתוב על הלוח מהתשובות ונוסיף :שתהיה מקורית שתתאים לי )לאופי
שלי? למבנה הגוף?( משהו שעוד לא התחפשתי משהו מצחיק ,עליז שיהיה יפה ,אסתטי שיהיה מכובד ,צנוע שלא יפגע באף אחד שיהיה
נח ויתאים למזג האויר שלא תהיה יקרה

אסיף:
פתחנו את השיעור עם מחשבה על התחפושת של גיבורת הסיפור .דרך הסיפור למדנו שיכולה להתלוות לפורים אכזבה רבה סביב
תחפושות וסביב ציפיות שהיו לי .ניסינו להציע דרכי התמודדות עם אכזבות וסיימנו עם מחשבה על דרך בחירת תחפושת נכונה וטובה
עבור כל אחד מאיתנו.
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