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        פעילות ראשונהפעילות ראשונהפעילות ראשונהפעילות ראשונה    ––––� בנושא אחריות � בנושא אחריות � בנושא אחריות � בנושא אחריות פעילות ערכיפעילות ערכיפעילות ערכיפעילות ערכי
        אחריות אישיתאחריות אישיתאחריות אישיתאחריות אישית

הילדי� יבינו את החשיבות של האחריות האישית. הילדי� יגלו תחומי� שוני� שבה� מטרת הפעילות: מטרת הפעילות: מטרת הפעילות: מטרת הפעילות: 
   ה� צריכי� להיות אחראיי� על עצמ�.

האלה. הילדי� צריכי� לדעת שכדי שהחיי� יתנהלו נכו�, האחריות חשובה מאוד בכללי, ובמיוחד לילדי� 
  ה� צריכי� להיות אחראיי� על עצמ� כי לא תמיד יש מבוגר שאחראי עליה�.

        ::::ציודציודציודציוד

 כוסות לילדי הקבוצה. �

 צלחת למשחק "שני כלבי� ועצ�". �

  למלא את הטבלה בסוגי אחריות. �

�        ::::הפעילותהפעילותהפעילותהפעילות    מהל�מהל�מהל�מהל

 .את סיפור "המל� ואמבטיית הקולה" מספרי� ♥

אחריות היא היכולת למלא משימות באופ� מוצלח ובהתמדה. מסבירי� לילדי� מהי אחריות:  ♥
. אנחנו צריכי� לדעת חשוב מאוד שכל אחד ייקח על עצמו אחריות כדי שהחיי� שלו יתנהלו נכו�

, במקומנוסמו� על האחר שהוא יעשה זאת , לדעת למלא את תפקידנו ולא ללקחת אחריות
 ימלא את האחריות שלו לא יהיה לנו שו� דבר.משו� שא� א  אחד לא 

מחלקי� לכל ילד כוס קולה. אומרי� לילדי� שעכשיו כל אחד אחראי לשמור על כוס הקולה  ♥
שלו שתישאר מלאה עד סו  הסבב שיהיה אחר כ�. אסור שהקולה תישפ� ואסור לשתות אותה. 

� .)(ילד שמצליח אפשר למזוג לו עוד אחר כ

ת� דוגמא למשהו שהוא אחראי עליו (שמירה על אחי� קטני�, הקפדה עושי� סבב שכל אחד נו ♥
על שיעורי בית, סידור החדר, הוצאת הכלב לסיבוב). אפשר לחלק את מה שהילדי� אמרו 

 לתחומי�: אחריות על עצמי, אחריות בבית ואחריות על חברי�.

קבוצה  משחקי� את המשחק "שני כלבי� ועצ�". מחלקי� את הילדי� לשתי קבוצות. כל ♥
מקבלת פתקי� ע� ציורי� של אחריות אישית (לשתי הקבוצות ציורי� זהי�). כל פע� המדריכה 

 �אומרת חידה שהתשובה שלה היא אחד מהציורי�. הילד שמבי� ראשו� שהתשובה אצלו צרי
כמה שיותר מהר להכניס את הפתק לקערה שבמרכז המעגל. הקבוצה ששמה ראשונה מקבלת 

רה אפשר להסביר לילדי� את החשיבות של האחריות. למשל: צחצוח נקודה. אחרי כל הגד
 חשוב להיות אחראי על צחצוח השיניי� שלו כי הוא זה שיסבול א� לא יעשה את זה. -שיניי�

� למש� השבוע הקרוב (אפשר עושי� טבלה קבוצתית בה כל ילד לוקח אחריות על תחו� מסוי ♥
ב$ כל ילד באחת הקטגוריות ולעקוב במש� המדריכה צריכה לש לתלות את הטבלה בקבוצה).

להזכיר לה�. אפשר לומר לה� שמי  -השבוע שה� באמת ממלאי� את המטלה, וא� ה� לא
בפעילות הבאה במער�. (צירפנו טבלת אחריות. כל מדריכה רושמת בה את שיצליח יקבל פרס 

להיות אחראי  סוגי האחריות שהיא בוחרת לקבוצה. למשל: לסדר פינת מחשבי�, לסדר תיקי�,
תורני�, לסדר פינת למידה, להיות אחראי סידור המעגל בקבוצה, להיות אחראי שקט, להיות 
אחראי שהוא עושה כל יו� את כל שיעורי הבית, להיות אחראי שהקבוצה תהיה נקיה, אחראי 

 )כדור בהפסקה ועוד
 

        הגדרות למשחק "שני כלבי� ועצ�":הגדרות למשחק "שני כלבי� ועצ�":הגדרות למשחק "שני כלבי� ועצ�":הגדרות למשחק "שני כלבי� ועצ�":

o  ,וכשקמי� בבוקר. (צחצוח שיניי�)משהו שעושי� לפני שהולכי� לישו� 

o (שעורי בית) חשוב כדי להצליח בלימודי� 

o (סידור החדר) שיהיה לי נעי� להיות בחדר 

o (מקלחת) שאני אהיה נקי 

o (לקו� מוקד� בבוקר) כדי לא לאחר לבית הספר 

o (לא לצאת מהקבוצה בלי רשות) $שלא יקרה משהו מסוכ� בחו 

o (טיפול בכלב) כדי שהכלב שלי יהיה שמח 

o (עזרה בבית) לשמח את ההורי� 

o (לחדד עפרונות ולסגור טושי�) כדי שיהיה לנו כלי כתיבה להשתמש בה� 

o (להתייחס יפה בלי אלימות) כדי שיהיה לי קשר טוב ע� חברי� 
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o (לאכול מאכלי� בריאי�) כדי שנהיה בריאי� וחזקי� 

o (ללכת לישו� מוקד�) כדי שיהיה כוח לקו� בבוקר 

  

 ☺בהצלחה! 
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        ::::אחריות של קבוצתאחריות של קבוצתאחריות של קבוצתאחריות של קבוצתטבלת טבלת טבלת טבלת 

        

הילדים     האחריות:      

  האחראיים:

  

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

    



המלך והקולההמלך והקולההמלך והקולההמלך והקולה

פעם היה מלך שהיה חולה במחלה  

נדירה ומסוכנת שאף רופא בעולם  

לא ידע איזו תרופה להביא לו כדי  

:  עד שבא רופא אחד ואמר. שיתרפא

כדי להציל את חיי המלך הוא צריך "

!"  להתרחץ באמבטיה מלאה בקולה





באותו זמן קולה נחשבה למשקה יקר  

.  מאוד והיה מאוד קשה להשיג אותה

כל משפחה  : "ולכן ביקש המלך

צריכה להביא בקבוק קולה אחד עד  

כדי שכולם ביחד  ! יום רביעי הבא

"יעזרו לי להתרפא





כל משפחה עשתה כל  

מה שביכולתה כדי 

לקנות את אותו  

בקבוק קולה שיציל  

.  את המלך





אבל לרוע המזל משפחת  

שכחה לקנות ' רבינוביץ

!בקבוק קולה

אם  ? מה נעשה: "הם אמרו

לא ניתן למלך קולה זה  

!"יהיה כל כך נורא





חשבו וחשבו ולבסוף  

במקום בקבוק  : "החליטו

.  נשפוך בקבוק מים, קולה

לא יבחינו בהבדל בתוך 

כל הקולה של שאר אנשי  

"הממלכה





אך הם לא ידעו שמקרה זה 

קרה גם לכל שאר משפחות  

לשכנים שלהם לא  : הממלכה

היה מספיק כסף לקנות  

ומשפחה אחרת  , קולה

.התעצלה ללכת למכולת





כך קרה שביום רביעי כל  

משפחה שפכה בקבוק של  

מים במקום קולה ולא ידעה  

שהאמבטיה מתמלאת בעוד  

.ועוד מים





הגיע המלך  , בסוף היום

הדליק את , לחדר האמבטיה

?? האור ומה הוא ראה

!  שהאמבטיה מלאה במים

המלך כעס ונאלץ לקנות  

המון קולה על חשבון כספי  

.הממלכה
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