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        פעילות ערכי� בנושא עבודת צוותפעילות ערכי� בנושא עבודת צוותפעילות ערכי� בנושא עבודת צוותפעילות ערכי� בנושא עבודת צוות

הילדי� יבינו את חשיבות עבודת הצוות וילמדו שזה עוזר לבצע משימות באופ� יותר  מטרת הפעילות:מטרת הפעילות:מטרת הפעילות:מטרת הפעילות:

  יעיל.

        ציוד:ציוד:ציוד:ציוד:

 תחפושות לסיפור אליעזר והגזר : גזר, כובע לסבא, מטפחת לסבתא, קשתות לחיות. ☺

 מצרכי� של עוגייה : קקאו, תמצית וניל, קינמו�, נס קפה + כפיות + עוגיות. ☺

 רצועות של אלבד + צמר גפ�. 8 ☺

 לוח צבעי� + פאזל לצביעה. ☺

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

מספרי� את סיפור אליעזר והגזר ותו� כדי הסיפור בוחרי� את הילדי� שמקשיבי� יפה  •
  .ומשתתפי� לבוא ולהציג את הדמויות שבסיפור

כשעוזרי� אחד לשני אז אפשר להצליח, וכמו  -מדברי� ע� הילדי� על המסר של הסיפור 
שסבא אליעזר לא הצליח להוציא את הגזר לבד ורק שכול� באו לעזור הגזר יצא, ככה זה ג� 

 בעבודת צוות...

בוחרי� כל פע� ילד אחר ומכסי� לו את  -ממשיכי� במשחק טעימות של מצרכי העוגייה  •
ונותני� לו  לטעו� מצר� שהוא לא יודע מה הוא, והוא צרי� לנסות לנחש מה זה,  העיניי�,

  ולהגיד א� זה טעי� לו.
  בסו! מחלקי� עוגיות לכל הקבוצה ושואלי� אות� מה היה הכי טעי�, וברור שה� יגיד העוגייה.
מסבירי� לה� שכל אחד מהמצרכי� לבד הוא לא טעי� אבל כשמערבבי� את כל המצרכי� 

  , יוצאת עוגייה טעימה.ביחד

  איל�" :-משחק "עיוור" "פיסח" "חירש •
  ילדי�. 3קבוצות שבכל קבוצה  2- ילדי� ומחלקי� אות� ל 6בוחרי� 

  ע"י שנקשור לו את הילדיי� והרגליי�, –הופ� ל"פיסח"  ילד אחדילד אחדילד אחדילד אחדבכל קבוצה 
  עי שנקשור את עינייו, –הופ� ל"עיוור"  ילד שניילד שניילד שניילד שני

  ע"י שנאטו� את אוזניו בצמר גפ� ונקשור את פיו.  – הופ� ל"חירש איל�"ילד שלישי ילד שלישי ילד שלישי ילד שלישי ו
ז"א שהחירש לא אמור לשמוע, ג�  –[נסביר לה� שה� צריכי� לשחק את התפקיד שה� קיבלו 

  א� הצמר גפ� לא באמת אוט�...]
מסבירי� לה� שקבוצה אחת יכולה לעבוד ביחד ולעזור אחד לשני, ובקבוצה השניה כל אחד 

  ור אחד לשני.עובד לבד ואסור לה� לעז
נותני� לשתי הקבוצות את אות� המשימות ואומרי� לשאר הקבוצה לשי� לב איזה קבוצה 

  מסיימת את המשימה יותר מהר ולאיזה קבוצה יותר קל לבצע אותה.
  המשימות: א. לעמוד על כיסא.

  ב. לתת כי! למדרי�/ה.               
  ג. לברר מה השעה.               

עוזרי� אחד לשני זה הרבה יותר קל, ככה זה עבודת צוות. כשכל אחד  מראי� לה� שכשה�
  עושה מה שהוא טוב בו ועוזר לכול�, אז אפשר להצליח בהכל.

מחלקי� לכל ילד חלק מהפאזל ותולי� את לוח הצבעי� במקו� בולט. מסבירי� לילדי� לצבוע  •
  את החלק שלה� ע"פ לוח הצבעי�. 

חיל להרכיב את הפאזל (למדריכי� המתקשי� יש כאשר כל החלקי� צבועי� אפשר להת

 ☺מספרי� מאחורי החלקי�...) מדביקי� את החלקי� זה אל זה ותולי� לקישוט בקבוצה. 

  

 

        

  ☺בהצלחה! 
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        סיפור אליעזר והגזר/ לוי� קיפניס:סיפור אליעזר והגזר/ לוי� קיפניס:סיפור אליעזר והגזר/ לוי� קיפניס:סיפור אליעזר והגזר/ לוי� קיפניס:
  מי רוצה, רוצה לשמוע

   –מעשה בגזר 
  זרע אותו בג� הירק

  סבא אליעזר.
   –גזר, גזר, גזר, גזר 

  כמוהו גזר!אי� 
  זרע אותו בג� הירק

  סבא אליעזר. 
  

  פע� בא אל ג� הירק 
   –סבא אליעזר 
  פשט ידיי� –אחת ושתיי� 
  ומש� בגזר.

  -משו� בגזר, משו� בגזר 
  אי� כמוהו גזר!...

   –משו� ימינה, משו� שמאלה 
  לא יזוז הגזר!

  
  אצה סבתא אלישבע

   -אל סבא לעזר, 
  פשטה ידיי� –אחת ושתיי� 

  זר.ומשכו בג
  -משו� בגזר, משו� בגזר 

  אי� כמוהו גזר!...
   –משו� ימינה, משו� שמאלה 

  לא יזוז הגזר!
  

  אצה רצה אביגיל
  אל סבתא לעזר.

  פשטה ידיי� –אחת ושתיי� 
  ומשכו בגזר.

  -משו� בגזר, משו� בגזר 
  אי� כמוהו גזר!...

   –משו� ימינה, משו� שמאלה 
  לא יזוז הגזר!

  
  א- ור- הבהב הכלב

  לעזר. אל הבת
  פשט רגליי� –אחת ושתיי� 
  ומשכו בגזר.

  -משו� בגזר, משו� בגזר 
  אי� כמוהו גזר!...

   –משו� ימינה, משו� שמאלה 
  לא יזוז הגזר!

  
  א- ור- חתול מיאו

  אל הבהב לעזר.
  פשט רגליי� –אחת ושתיי� 
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  ומשכו בגזר.
  -משו� בגזר, משו� בגזר 

  אי� כמוהו גזר!...
   –משו� ימינה, משו� שמאלה 

  לא יזוז הגזר!
  

  א- עכבר אפור השכ� 
  אל לקיק לעזר.
  פשט רגליי� –אחת ושתיי� 
  ומשכו בגזר.

  
   –משו� בגזר, משו� בגזר 

  אי� כמוהו גזר!
  –משו� ימינה, משו� שמאלה 

  ויצא הגזר!

 
 


