
ספר "נדיבות" / אליסון גרין
פעילות בנושא נדיבות לכיתות א'

נדיבות – כזו שבאה לידי ביטוי במעשים קטנים, יומיומיים ופשוטים פשוטים. 
הספר מכיל המון רעיונות מתוקים, שמלווים באיורים, לאיך כל אחד יכול 

להיות נדיב ביומיום באמצעות טון דיבור נעים, לב פתוח, חיוכים, סקרנות, 
שיתוף של האחר ועוד.

•   ספר מוכן להקרנה / פיזי
•   דיון מונחה

•   "משחק הפירגונים"
•   פעילות "להיות נדיבים" ) כלפי אנשים / בעלי חיים(

•  "צנצנת הנדיבות"

ספר מוכן להקרנה / להקראה
שני חצאי פוליגל – על כל חצי כתובה כותרת בגדול : 

חצי ראשון – להיות נדיבים לילדים אחרים
חצי שני – להיות נדיבים לבעלי החיים

** את שני החצאים האלה ניתן להדביק בסיום הפעילות על אחד הקירות 
בכיתה עם הכותרת :" להיות נדיב זה הכי מגניב!"

תמונות מודפסות עם מגוון מעשים שמייצגים נדיבות מודפסות בצבעוני 
)כדי שיראה יותר איכותי כדאי להדביק אותן על קרטוני ביצוע(.

 סלוטייפ / דבק דו צדדי.
צנצנת זכוכית/פלסטיק שעליה כתוב : "צנצנת הנדיבות שלנו."

 נושא
מוביל

מתודה

 הכנות
נדרשות



מהלך
1. נשאל את התלמידים האם הם  מכירים את המילה "נדיבות" או 

    לחילופין, האם הם יודעים מה זה אומר להיות נדיבים לאנשים 
    אחרים? 

2. לאחר שהתלמידים ענו נסביר להם בקצרה שנדיבות היא הרצון של 
    אנשים לעזור לאנשים אחרים בלי לקבל שום דבר בתמורה.

3. נבקש מהתלמידים לעשות תרגיל קטן - לעצום עיניים ולדמיין עולם 
    שבו כולם נדיבים – מה הם רואים בעולם הזה? נאפשר להם לענות 

    ולשתף...

4. נבקש מהתלמידים שייתנו קצת דוגמאות למעשים נדיבים שהם עשו 
    בחיים ונשבח אותם על כך. 

5. נספר להם על ספר הנדיבות שאותו אנחנו תיכף נקרא ונתייחס לכך 
    שבאמצעות הרעיונות שיש בספר אנחנו נוכל להפוך את העולם שלנו 

    לעולם יותר טוב – עולם שבו אנשים יהיו נדיבים אחד כלפי השני . 
    נשמע לכם טוב? 

6. נתחיל בהקראת הספר:
6.1. דגשים:

• חשוב להכניס את המילה נדיבות בכל אחד מהדפים שאנחנו 
  מקריאים ולהשתהות על האיורים ועל מה שהילדים רואים בהם. 

• כדאי להשתהות על מעשי הנדיבות שמסופרים ולשאול את 
  התלמידים האם הם חשבו שחיוך לאחר הוא מעשה של 

   נדיבות?
  או שחיבוק לאדם עצוב הוא גם מעשה של נדיבות?

• הדגש כאן הוא על שהרבה מהדברים שהם עושים ביומיום 
  למעשה הם מעשים קטנים של נדיבות!

6.2. כשנגיע לעמוד 25 נעצור את הקריאה ונשחק עם התלמידים את   
       "משחק הפירגונים":

6.2.1. נשאל את התלמידים האם לדעתם להגיד מילה טובה / 
          לפרגן לילד אחר זה מעשה של נדיבות ? )ברור שכן,

          זה אחד מהמעשים הקטנים שהופכים מישהו אחר לשמח 
          ואותנו לנדיבים במחמאות(. 



6.2.2. נבקש מהתלמידים להסתדר במעגל )אפשר גם מחוץ 
          לכיתה/ בחצר(. 

6.2.3. נסביר לתלמידים את מהלך המשחק – כל ילד בתורו צריך 
          לפרגן/ לתת מחמאה / להגיד משהו טוב לילד שעומד 

          מימינו או לחילופין – משחק כדור שבו כל ילד מוסר בתורו 
          את הכדור לילד אחר ונותן לו מחמאה )למורה – צריך 

          לשים לב שכל הילדים מקבלים כדור+ מחמאה(
6.2.4. בסיום הפעילות נשאל את הילדים איך הם הרגישו 

          כשנתנו להם מחמאה? האם הרגישו שמחים?
6.3. נחזור להקראת הספר:

6.3.1. לפני שנתחיל, נשאל את התלמידים האם הם 
          חושבים שאפשר להיות נדיבים רק כלפי אנשים 

          אחרים? או שאולי אפשר להיות נדיבים גם כלפי 
          חיות? נשמע מה דעתם בענין...

6.4. נקריא את הספר עד סופו, נתמקד באיורים ונדגיש שוב ושוב את    
       העובדה שנדיבות באה לידי ביטוי דרך מעשים יומיים, קטנים 

       אבל משמחים. 

7. נקיים בכיתה את "פעילות הנדיבות":
7.1. נתלה על לוח / קיר את שני הפוליגלים שהכנו מראש ונקריא 

       לתלמידים את הכותרות שלהם. 
7.2. נסביר לתלמידים כי כעת נפזר על רצפת הכיתה הרבה תמונות:

7.2.1. כל זוג תלמידים צריך לבחור תמונה שמוצג בה מעשה 
נדיב בעיניהם )או כלפי אנשים אחרים או כלפי בעלי חיים(.

**חובת ההשתתפות נתונה לשיקול המורה.
7.2.2. כל זוג בתורו יגיע ללוח / לקיר שעליו מונחים הפוליגלים, 

יציג את התמונה שבחר וידביק אותה על הפוליגל המתאים )של 
האנשים או של בעלי החיים(  ויסביר למה בעיניו התמונה מייצגת 

מעשה נדיב.
7.3. בסוף הפעילות יהיו לנו שני פוליגלים מלאים במעשי נדיבות 

       קטנים, יומיומיים שיהפכו את העולם שלנו להיות יותר טוב.
 

8. לסיום הפעילות בנושא הנדיבות, נציג לילדים את "צנצנת הנדיבות" 
    של הכיתה! נסביר להם שאת הצנצנת הזו אנחנו הולכים למלא בהמון  

    מעשים קטנים של נדיבות.



** הנחיה למורה: להלן הצעות ל – 3 אופציות לפעילויות שבאמצעותן 
ניתן למלא את צנצנת הנדיבות – כל מורה יכול לבחור את הפעילות 
שהכי מתחבר.ת אליה או לערוך פעילות משלו לצורך מילוי הצנצנת 

במעשים נדיבים.

אופציה 1 :
- נדרשת מעורבות הורים – 

כל תלמיד כותב על פתק איזשהו מעשה טוב שניתן לעשות.
)עד מחצית השנה הם לא יודעים לכתוב לבד אז נדרשת עזרת 

ההורים( את כל הפתקים מכניסים לצנצנת, ובכל יום/יומיים/
תחילת שבוע כל ילד בתורו מוציא פתק עם מעשה טוב שעליו 

 לקיים עד סוף השבוע. 
ביום ראשון הילד.ים מספר.ים על המעשים הטובים שעשו.

אופציה 2 :
- נדרשת מעורבות הורים – 

במהלך החודש הקרוב, כל תלמיד צריך להביא לכיתה פתק אחד
או יותר ובו רשום מעשה נדיב שעשה בימים האחרונים.

כל ילד שמביא פתק עם מעשה נדיב,  מספר לשאר התלמידים 
על המעשה שעשה ומכניס את הפתק לצנצנת. 

כמה שיותר מעשים = יותר פתקים.
כאשר הכיתה מגיעה ליעד שהמורה הציב , כל אחד מתלמידי 

הכיתה מקבל את תעודת "הנדיב המצטיין" והכיתה חוגגת
בפעילות משותפת חווייתית.



אופציה 3:
- נדרשת מעורבות והסכמת הורים – 

כל תלמיד בכיתה צריך להביא עשרה שקלים )בשקלים בודדים( 
שאותם עליו לתת למורה. 

בכל מעשה נדיב שהמורה רואה שנעשה בכיתה לדוגמא : 
תלמיד שעוזר לתמיד אחר, תלמיד שנתן מיוזמתו שיעורים לילד

שלא נמצא וכדומה, היא מכריזה על כך מול כל הכיתה ושמה שקל
בצנצנת. 

בכל שבוע התלמידים מתעדכנים במצב השקלים. 
כאשר כל הכסף נאגר בצנצנת, כל אחד מתלמידי הכיתה מקבל

את תעודת "הנדיב המצטיין" ובכסף שהצטבר קונים משחקים
ותורמים אותם לילדים שזקוקים להם )ילדים בבית חולים, ילדים

שאין להם וכדומה.

** חשוב לאורך כל הדרך, להזכיר לתלמידים שבכסף שהם
אוספים הם יקנו משחקים לילדים שזקוקים לכך וזהו מעשה נדיבות

גדול כי הם ישמחו ילדים אחרים. 

סיכום
לסיכום השיעור נספר לתלמידים שיש לנו סוד קטן בשבילם – 

 גם הספר הזה בעצמו, נכתב באמצעות נדיבותם של שלושים ושמונה 
מאיירים, הכי טובים בעולם, שתרמו )נתנו בחינם( את האיורים שלהם 
לספר. ויותר מזה – כל הכסף שנאסף ממכירות הספר נתרמו לעמותה 

מיוחדת במינה. זוהי נדיבות. 
















