
 בס"ד

  אמתאמתאמתאמת� בנושא � בנושא � בנושא � בנושא פעילות ערכיפעילות ערכיפעילות ערכיפעילות ערכי

  הילדי� יבינו את החשיבות של האמת, שהשקר לא פותר בעיות ויכול לפגוע.מטרת הפעילות: מטרת הפעילות: מטרת הפעילות: מטרת הפעילות: 

        ::::ציודציודציודציוד

 זאב-סיפור זאב �

 חבילה עוברת ע� המשימות �

 חבילת קליק לפרס (מחו� לחבילה) �

  

      ::::הפעילותהפעילותהפעילותהפעילות    מהל!מהל!מהל!מהל!

   סיפור:סיפור:סיפור:סיפור: .1

אית� קצת אחרי הסיפור. מה  זאב. על הרועה שעבד על כול� ואז לא האמינו לו. תדברו-זאב

 שאר הרועי� הרגישו? מה הרועה הרגיש? מה הוא הבי$?

   חבילה עוברת:חבילה עוברת:חבילה עוברת:חבילה עוברת: .2

שיש פרס שווה, ובפני� אי$ כלו�... ה� ממש  משחקי� חבילה עוברת, ומלהיבי� את הילדי�

  יתבאסו ואז תביאו לה� את הקליק ותפתחו דיו$: מה הרגשת� כש"עבדנו עליכ�?"

  ת:המשחקי� בחבילה עובר

: כל ילד בתורו אומר משפט אמת ומשפט שקר ועל חברי הקבוצה שקר-משחק אמתמשחקי�  •

לנחש מה משפט האמת ומה השקר. בכל פע� שהקבוצה מתבלבלת ואומרת על האמת שהוא 

 הילד ששיקר צרי! לקו� ולהארי! לפינוקיו את הא&. -שקר

 אחד מהילדי� שהיו בחו�. הקבוצה לשאר החוצה ומספרי� סיפור ילדי� 5 מוציאי� -הסיפור •

 הסיפור שסיפרו לה�. כ! לילד שהיה בחו� את שיספר שיושב מהקבוצה ילד ובוחרי� נכנס

 .אחריו לבא הסיפור את מספר הילדי� שהיו בחו�, כשכל אחד כל השני אחרי אחד נכנסי�

מהמשחק לומדי� לדעת לומר את האמת בצורה נכונה, בשלמותה. בלי להגזי� ולומר דברי� 

  וספי�.נ

  פינוקיו משחקי� •

  יושבי� במעגל וכל ילד מספר על מקרה שהוא שיקר בו והוא מצטער עליו. –מעגל ווידויי�  •

  

משחק  –כל מדרי! יכול להוסי& לחבילה עוברת עוד משימות רגילות של חבילה עוברת 

 וכו'.הכיסאות, להעביר את החבילה לילד ע� חולצה כחולה, לקפו� על רגל אחת, לספר בדיחה 

  

 זה. בעיות פותר לא שהשקר לילדי� מסבירי�. מאוד הכרחי דבר זה האמת את שלומר ראינו

. השקר את ויגלו, האמו$ את ב! יאבדו -ששיקרת יגלו א�, רגלי� אי$ לשקר -לשקר משתל� לא

  . מזה לצאת אפשר ואי מסתבכי� לשקר שכשמתחילי� מזה חו�

 לא כדי האמת את לומר לא אפשר שבה� מקרי� על לילדי� להסביר אפשר -במדרי! (תלוי 

  ).באחרי� לפגוע

 

 

  

 

 ☺בהצלחה! 





חי בכפר  , בארץ רחוקה, לפני הרבה שנים

קטן רועה צאן

,גם כל האנשים בכפר שלו היו רועי צאן

, והפחד הכי גדול שלהם לא היה שריפה

...מוות או מחלה





.הם פחדו מזאבים

לא , אם זאב היה טורף את הכבשים שלהם

הייתה להם פרנסה והמשפחה שלהם הייתה  

...  נשארת בלי אוכל





כל בוקר היה הרועה שלנו 

לתת , יוצא מוקדם לשדה

וחוזר , לכבשים שלו לאכול

מאוחר בלילה





.יום אחד הרועה ישב בשדה והשתעמם

.את עצמוהוא שאל " ?איזה דבר מעניין אני יכול לעשות"

!"משיעמוםאני עוד מעט משתגע "

.הוא גירד באף וחשב

!ואז עלה לו רעיון מבריק





,הוא חשב בהתלהבות" ,אני אפחיד את כולם"

.  הוא צחק לעצמו!" אני אצעק שאני רואה זאב מתקרב"

!"יבהלוכולם כל כך "

שיהיה , הוא הסתכל מסביב כדי לראות שכולם ישמעו אותו

.מצחיק

יש פה  ! זאב! זאב: "ואז הוא הרים ידיים למעלה וצעק בפחד

!"זאב שרוצה לאכול את הכבשים שלי

למרות הפחד שהזאב יאכל גם  , כל שאר רועי הצאן רצו אליו

.את הכבשים שלהם

הכניסו אותן לדיר  , הם לקחו את כל הכבשים מהר חזרה לכפר

.ונעלו את הדלת





יושב על  . ואז הם שמעו את הרועה צוחק

כי הוא לא הצליח לעמוד מרוב , הרצפה

מחזיק את הבטן ולא יכול  , צחוק

.להפסיק לצחוק





,  אוי: "והוא בקושי הצליח לענות, הם שאלו" ?מה קרה לך"

!"עבדתי עליכם! זה כל כך מצחיק

"?מה זאת אומרת"

!"זאת אומרת שלא היה זאב בכלל"

שאר הרועים הסתכלו עליו והלכו  . הוא המשיך לצחוק ולצחוק

באותו יום הרועה צחק כל פעם שהוא נזכר במה  . משם

.שקרה





הרועה שוב  , אבל בשבוע לאחר מכן, חזר לשגרה הכל

.  השתעמם

והחליט לעשות  , נזכר במתיחה הטובה שהוא עשההוא 

!אותה שוב

הוא צחק לעצמו והתחיל  " ,זה יהיה ממש מצחיק"

!"זאב! זאב: "לצעוק

הם רצו  , הרועים אפילו לא זכרו את הפעם הקודמת

.אליו במהירות והריצו את הכבשים שלו לדיר שלהם





והרועים לא האמינו  , אבל המקרה הקודם חזר על עצמו

.כשהם ראו שוב את הרועה צאן יושב וצוחק

אתם כל כך ", הוא אמר!" כואבת לי הבטן מרוב צחוק"

!"האמנתם לי שוב! מצחיקים

אפשר לשאול (. השני והלכו משםהרועים הסתכלו אחד על 

)?מה הם הרגישו –

.אבל יום אחד קרה משהו נורא, הרועה המשיך לצחוק





.זאב באמת הגיע לשדה





! תעזרו לי! בואו: "הרועה קפץ על רגליו בפחד וצעק

!"זאב הגיע לטרוף את הכבשים שלי

הם  . אבל הרועים המשיכו לשבת עם העדרים שלהם

הפעם הוא לא הולך : "הסתכלו אחד על השני ואמרו

."ברור שאין זאב. לעבוד עלינו

אבל הרועים לא האמינו  , הרועה המשיך לצעוק לעזרה

והוא  , הוא ראה את הזאב טורף את כל הכבשים שלו. לו

!לא היה יכול לעשות כלום





.בערב הוא חזר לכפר בבושה גדולה

...שלואבל הוא למד את הלקח  –הוא נשאר בלי עדר כבשים 


