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 חוג ערכים      

 ו'-כיתות ד'

 מוריה ושירה

 הטוב הכרת \ תודה אמירת בנושא: 

  :מטרת הפעילות                        
 

ברור מאליו והרבה פעמים אנחנו שוכחים או לא רואים צורך לומר תודה  החניכים יבינו שלא הכל
ישימו לב יותר לדברים הטובים היומיומיים שאנשים  לאנשים שמגיע להם הרבה תודה יום יום !! הם

 עושים להם ויכירו יותר טובה... 

 :מהלך הפעילות                        

 החניכים כל את לתפוס צריך התופס – כיפים תופסת משחקים. 

 .כיף לו נותן מהחניכים שמישהו עד" שבוי" והוא במקום לעמוד צריך שנתפס חניך כל

 בסוף נסביר שזה בכלל לא ברור מאליו שילד נתן לי כיף ושיחרר אותי.. -
 

 בסוף נסביר שזה בכלל לא ברור מאליו שהקבוצה הגנה על העכבר... -  חק חתול ועכברמש 
 

 חוקיות המשחק את משחקים  

  – בקבוק עם

 עושים שכולם זהה פעולה וקובעים החוצה חניך מוציאים

 .במעגל לשני מאחד בקבוק מעבירים הם כאשר

 .החוקיות מה לנחש וצריך חוזר החוצה שיצא החניך

 הבקבוק. על תודה לומר תהיה החוקיות כאשר המשחק את נשחק

 –או בדרך אחרת 

ת אחד הילדים בוחר חוקיות מי ואז נשחק פעם אח "האי שלי"  -יש רק מישהו אחד שבוחר חוקיות  
אנחנו נבחר והחוקיות תהיה לומר תודה כל פעם שנותנים לך את הבקבוק כי יכנס לאי שלו ופעם אחת 

 זה לא ברור מאליו שהעבירו לי את הבקבוק...

 נכתוב:    -סרטוןLife Vest Inside  

"Life vest"    https://www.youtube.com/watch?v=NVy-xky39hg 

 בסרטון נראה איך מעשה כזה קטן ושולי משפיע כל כך הרבה.

 ות שזה לא דווקא מישהו מיוחד, יכול להי –למישהו שאנחנו רוצים להכיר לו תודה   -הכנת כרטיס תודה

יש בדפים  - הצוות של נגבה וכו  ,מישהו שעוזר לנו יום יום ולא יוצא לנו לומר לו תודה כמו ההורים

 הראשונים דפים יפים לכתוב עליהם את הכרטיסים..
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 :סיכום                       

 לאנשים כי הדברים נראים לנו ברורים מעליהם. תודה לומר שוכחים אנחנו לפעמים
 טובה כל לקחת ולא, יום יום לנו שעוזרים האנשים לכל תמיד ולהודות להסתכל צריך תמיד ולכן

 ,מאליה כמובנת לנו שעושים
 .בשבילם מאמץ הרבה דורשות לנו נותנים שהאנשים הטובות אפילו לפעמים
, נהג אוטובוס  בשער השומר, חברים מורים, מדריכים, הורים להודות אפשר למי ותראו סביב תסתכלו

 .ועוד
שמח, אמר תודה  –כשאתה נותן למישהו מחמאה, אתה תחמיא לו שוב אם הוא הגיב למחמאה הקודמת 

 וכו. אם המישהו לא הגיב זה לא יתן לך מוטיבציה לומר שוב...


