
 

 

 ?מה הייתם מעדיפים

טובים וטובות, רעים , תרחש בארץ רחוקה. ארמונות ומשתים, מלך ומלכותממגילת אסתר היא סיפור מצוין ה

 .ורעות, עם תפניות דרמטיות בעלילה ואפילו סוף טוב

מה היית מעדיפ.ה? בהשראת סיפור  – ”?Would you rather“ באנגלית בפעילות זו נשחק משחק שנקרא

שג'ירפה תרדוף אחריך  -מה היית מעדיף.ה לטייל במדבר או בהרים?  -מה היית מעדיף.ה המגילה. לדוגמה: 

 .? משחק שיכול להיות רציני או היתולי ומתאים לפוריםיזחל בעקבותיך או נחש

דות מהכיתות התאומות סביב סיפור המגילה, ונכיר קצת יותר זה את נשחק את המשחק יחד תלמידים ותלמי

 .תלמידים ותלמידות משתי הכתות 6-8זו. נתחלק לקבוצות בנות 

המאפשר הקלטה קולית ביחס לשאלה ותמונה.  voicethread  הפעילות תתקיים באמצעות הכלי הדיגיטלי

קישור לפעילות מוכנה )שניתן  .פח לפעילותמופיעות בנס voicethread הנחיות לבניית מרחב הפעילות ב

 /https://voicethread.com/share/16832002ם: עתיק כדי להשתמש בה ולערוך אותה לשימושכןהל

ויקליטו את עצמם משתפים בבחירה שלהם ובסיבות לבחירה. כל  voicethread תלמידים ותלמידות יכנסו ל

 .נוספים מהקבוצה שלו ויכתוב לגביה התייחסות אישית של תלמיד.ה תשובות 2תלמיד.ה יבחרו לפחות 

  :רעיונות לשאלות

מוזמנים ומוזמנות לחבר שאלות נוספות )מומלץ שהשאלות בפעילות זו יאפשרו שיתוף בהעדפה אישית, שמעמיקות את 

  - ההיכרות בין התלמידים(

 בתחילת המגילה ושתי מסרבת להיענות לציווי של אחשוורוש

 . יא מגורשת מהארמוןמכך הלו, כתוצאה להגיע למשתה ש

 ?אחשורוש –ושתי      ?עם מי היית מעדיפ.ה להיפגש ולמה

  בסיפור המגילה קוראים על דמויות שונות. כל דמות חיה בהתאם

  למעמד החברתי שלה. מי בארמון, ומי בכפר. אם יכולתם, היכן

  בית בכפר –בית בעיר        הייתם בוחרים לגור?

  לא מצליח להירדם בלילה הוא מוציא את ספר הזכרונות כשאחשורוש

  שלו וכותב בו. אם יכולתם לבחור איך לשתף במחשבות כדי שאלה

 משתפ.ת חבר.ה –כותב.ת בספר     יפסיקו להטריד אתכם, מה הייתם עושים?



 

 

 .בפורים אנחנו מצווים לתת משלוחי מנות ומתנות לאביונים

 .אחרים גם יתנו לנו כמובן שאם אנחנו נותנים לאחרים,

 ?לקבל –תת ל       מה אני מעדיפ.ה?

 

בסיום הפעילות בקבוצות המשותפות יתקיים עיבוד כיתתי במסגרתו התלמידים והתלמידות ישתפו בחוויות 

ננסה להבין מה למדנו על החברים והחברות בכיתה התאומה, ונשוחח על הדמיון יחד מהפעילות המשותפת. 

 והשוני בינינו. 

על מנת להעמיק את  .מוזמנים להכין שאלון "מה היית מעדיף.ה" לכיתה התאומההנכם לאחר השיחה 

לקופסת פופקורן מהלכת  -"למה היית מעדיף להתחפש  - להכין שאלות ברוח היתולית לפוריםההיכרות ניתן 

 "?או למאפינס ענק

 :voicethreadשימוש במרחב עבודה שיתופי ב 

, ההרשמה היא רק עם כתובת מייל ובטוחה )ללא עלות( דרושה הרשמה  voicethreadכדי להשתמש ב 

 לשימוש עבור תלמידים. 

  https://voicethread.com/share//16832002 –שהנו עבור פורים  voicethreadותרצו להשתמש ב במידה 

  -או כאן 

 

 

לקבל  orlim.twinning@gmail.comמייל מוס מרשת בתי הספר התאומים לכתובת ח מייל לאורלי נא לשלו

 .עותק בו תוכלו להשתמש עבור הכיתות שלכן

 . voicethreadב המסביר על השימוש  ןסירטו
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