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        פעילות שנייהפעילות שנייהפעילות שנייהפעילות שנייה    ––––ערכי� בנושא אחריות ערכי� בנושא אחריות ערכי� בנושא אחריות ערכי� בנושא אחריות פעילות פעילות פעילות פעילות 
        אחריות חברתיתאחריות חברתיתאחריות חברתיתאחריות חברתית

הילדי� יבינו את חשיבות האחריות של כל ילד על שאר ילדי הקבוצה. כדי שהקבוצה מטרת הפעילות: מטרת הפעילות: מטרת הפעילות: מטרת הפעילות: 
  כל ילד צרי� לעזור לכלל ולתת מעצמו לקבוצה. וכדי שתהיה אווירה נעימה תהיה חזקה ומגובשת

  כרטיסיות)רולטה (מצורפות  -ציוד: ציוד: ציוד: ציוד: 
  בלוני� -        
  כדור -        
  מדליות על אחריות -        

        מהל� הפעילות: מהל� הפעילות: מהל� הפעילות: מהל� הפעילות: 

כל ילד צרי� להיות אחראי על  -מזכירי� לילדי� את הפעילות הקודמת במער� (אחריות אישית �
 עצמו בכל מיני תחומי�)

שכח. מי עוברי� על טבלת האחריות מהפעילות הקודמת ובודקי� מי עמד במטלות שלו ומי  �
שהצליח יקבל מדליה. אפשר לחלק ג� פרס או ממתק למי שהצליח במשימה בזמ  הזה או 

 בסו! הפעילות.

מסבירי� לילדי� מהי אחריות קבוצתית. בתו� קבוצה, חו# מהאחריות האישית שיש לילד, יש לו  �
� ג� אחריות למע  הקבוצה. כדי שהקבוצה תהיה מגובשת כל ילד צרי� לתת מעצמו ולעזור ג

 ☺לילדי� אחרי� בקבוצה. ככה ג� יהיה יותר נעי� בקבוצה כשיש אווירה של עזרה. 

משחקי� ע� הרולטה. יש כמה רעיונות למשחקי�, והמדריכה מדביקה את המשחקי� שהיא  �
  מעדיפה לפני הפעילות. בוחרי� מתנדב שיסובב את הרולטה ומשחקי� במשחק שיצא.

        משחקי�:משחקי�:משחקי�:משחקי�:הההה

) וכל פע� מוציאי� כיסאלכל אחד ( עומדי� על הכיסאותכל הילדי�  -משחק הכיסאות •
כול� צריכי� לתמו� אחד  -שא! ילד לא ייפול מהכיסאהמטרה היא  .ממקו� שונה כיסא
  בשני.

כל הילדי� עומדי� במעגל ומשלבי� ידיי� ע� החברי�. המדרי� אומר  -משחק החיות •
יה מסוימת, אותו בשקט). כאשר המדרי� אומר בקול ש� של ח( לכל אחד ש� של חיה

צריכי� להחזיק אותו כדי שהמעגל לא  שמצדואחד ע� הש� צרי� ליפול ושני הילדי� 
 .יתפרק

רק שהפע� אומרי� לכל אחד את אותה חיה,                                ,משחקי� את המשחק שוב
לידו (כשכל אחד שומר על זה ש והמדרי� אומר את אותה חיה בקול וכמוב  כול� נופלי�.

  המעגל נשאר של�, אבל א� לא עוזרי� זה לזה המעגל מתפרק) -שלא ייפול

מנפחי� כמה בלוני� לקבוצה (בער� חמש) ועל הילדי� לדאוג     -משחק הבלוני� •
שבמש� דקה הבלוני� לא יפלו לרצפה. כל ילד צרי� לתרו� מעצמו וכשהבלו  קרוב 

אותו כלפי מעלה כדי להגיע אליו ועומד לגעת ברצפה הוא צרי� להיות אחראי לדחו! 
 למטרה הקבוצתית.

מסירות רצופות של הכדור מבלי שהוא ייפול. כל ילד  21על הקבוצה לדאוג שיהיו  -21 •
 צרי� להיות אחראי על זה שכשהכדור מגיע אליו, לתפוס אותו כדי שלא ייפול.

ש במש� דקה כל ילדי הקבוצה צריכי� לשמור על שקט מוחלט. א� יש רע -דקת דומיה •
צרי� לספור מההתחלה. כל ילד צרי� להיות אחראי על עצמו שלא ידבר, כדי להגיע 

 למטרת הקבוצה.

        

במשחקי� ששיחקנו ראינו שחשוב שכל הילדי� יתרמו את חלק� ורק ככה  -מסכמי� את המסר �
 ולאווירה נעימה בקבוצה. אפשר להגיע להישגי�

  

 ☺בהצלחה! 
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