
 שיר אושר שם היחידה
וזוגיות אהבה בנושא את השיר אפשר לשלב  רצף הוראה

 וכן הוא משתלב בנושא רוני סומק ושיריו
אפשר להיעזר ביחידה , הכרת מונח הדימוי ידע מוקדם

 העוסקת בדימוי" אני כמו"
הנוגעת  התלמידים יחוו קריאת יצירת ספרות מטרות בתחום התוכן

 באושר וביחסים בין בני זוג

התלמידים יראו שאפשר להבין את השיר 
ויידרשו להציג , בצורות שונות ואפילו הפוכות

 את הפרשנות שלהם לשיר ולהסבירה
  )מתוך היצירות לבחירה לכיתה ח( שירה נושא בתוכנית הלימודים

היחידה מכוונת לקריאה חוויתית של יצירת  רציונל למורה
ות ויומדגישה את האפשרות לפרשנ ספרות

 .ותשונ

בסיום היחידה התלמידים מוזמנים לכתוב 
יצירה אישית המחברת את השיר לעולמם 

  . הפנימי
 שעות 1-2 משך היחידה

 כיתה ח קהל היעד
 עמותת סנונית ,ענת שפיצן פיתוח

  מאת רוני סומק" שיר אושר"השיר  תיאור היחידה
 דימוי, שירה נושא היחידה

פיתוח ההבנה שלאותה יצירה , שירהקריאת  מיומנויות בתחום התוכן
  יכולות להיות פרשנויות שונות 

 שימוש בכלי תקשוב מיומנויות המאה העשרים ואחת

 חשיבה ביקורתית 
 

המלצות לעבודה בטרם 
 כנסו התלמידיםיי

 לאתר

תיבת היחידה פותחת בכ. "שיר אושר"הוא  השירשם 
כל , הכתיבה הזאת חופשית. האסוציאציות האישיות לאושר

 . אסוציאציה מתאימה

יאציות שעלו לקרוא בכיתה אסוצלשתף ותלמידים שירצו יוכלו 
  . חובהאבל השיתוף אינו , בדעתם

 ? מה מסתתר מאחורי הדימוי בשירU שאלות לדיון

 ? שבשיר" אנחנו"מיהם  •

 ? את מי מדמות בובות החתן והכלה •

 ? מה מסמלת העוגה •

 ? מה מסמלת הסכין בשיר •

 ? האם זהו שיר אופטימי או פסימי •



כן אפשר להשמיע את השיר בהלחנתו של שחר ולפתח דיון 
? מדוע, האם הלחן מצא חן בעיניכם או לא: סביב השיר וביצועו

איזה מין לחן הייתי  ,הייתם צריכים לחבר לחן לשיר לּו
   ?מחברים

 הפן החוויתי הדגשתU המלצות להוראה

למרות השאלות הסגורות על הדימוי המרכזי בשיר ועל 
פרשנותו חשוב מאוד לתת לתלמידים אפשרות של תגובה 

כל תגובה  הראשוןבשלב  .הראשונה חופשית מיד אחרי קריאתו
ובדיקת האמצעים הניתוח . גם זיכרון אישי. יכולה להתאים

 יתרק לאחר התגובה הרגשית הראשונ הספרותיים יבואו

Uפעילויות יצירהU  

פעילות זאת נועדה , לפעילות היצירה האישיתיש חשיבות רבה 
הכתיבה האישית . התלמידיםלחבר את היצירה לעולמם של 

היא תורמת למי . מפתחת את ההבנה והרגישות הספרותית
, שמעוניין להתנסות בה אבל אין לכפות אותה על התלמידים

 . היא אינה חובה

השיר מולחן תורמת לקריאה החווייתית הצפייה בסרטון שבו 
 . של השיר

שהלחין " שיר אושר"שולב סרטון יו טיוב ובו ביצוע של באתר  חומרי למידה נוספים
  שחר כהן

 :לשירים אחרים העוסקים בזוגיותהשוואה  הצעה למשימת בית

 מאת נתן זך, שיר לאוהבים הנבונים 

 עמיחייהודה מאת , אנחנו שנים ִמספרים, ראי

 

 

 

 


