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        קבלת השונהקבלת השונהקבלת השונהקבלת השונה� בנושא � בנושא � בנושא � בנושא פעילות ערכיפעילות ערכיפעילות ערכיפעילות ערכי

  .משעמ� זה דבר אותו שכשכול� יבינו שהילדי�-    מטרת הפעילות: מטרת הפעילות: מטרת הפעילות: מטרת הפעילות: 
  ).מהשאר שונה שאתה בגלל( אות� מקבלי� שלא להרגיש נעי� לא שזה יבינו שהילדי�-

        ::::ציודציודציודציוד

 דפי צביעה של הילדי� (אפשר ג� חומרי קישוט מיוחדי�: מדבקות, בדי� וכו') �

 פאזלי� �

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

פאזל אחד של  המטרה של הילדי� במש� כל הפעילות היא להצליח להרכיב שני פאזלי�. -
  תמונה קבוצתית ופאזל אחד ע� צבע אחיד.

ל (מכל סוג) אחרי כל משחק / משימה שה� משלימי� המדריכה נותנת לה� חתיכה של פאז
 ועליה� להרכיב אות�.

 :המשימות -

מודי� מאוד, וילד אחד נשאר בחו#. המטרה של הילד חתול ועכבר. כול� עומדי� במעגל צ •
 היא להיכנס למעגל והמטרה של הילדי� היא לא לאפשר לו להיכנס. 

טורניר אב$ נייר ומספריי�. בוחרי� שני נציגי� ואומרי� לה� לשחק אב$ נייר ומספריי�.  •
. המפסיד עומד מאחורי המנצח וצועק לו מורל. בוחרי� עוד נציג שישחק נגד המנצח

המפסיד בסיבוב הזה עומד מאחורי הגב של המנצח וצועק עידוד וכ$ הלאה... עד שיש ילד 
 אחד שכל הקבוצה עומדת מאחוריו וצועקת מורל.

טורניר אב$ נייר ומספריי�, אבל הפע� כול� חייבי� לעשות מה שהמדריכה אומרת לה�  •
 ר.בסוד (רק אב$!). הפע� המשחק יהיה משעמ� כי כול� עושי� אותו דב

 משחקי� את משחק התנועות רגיל. •

משחקי� את משחק התנועות, רק שהפע� אומרי� לשני ילדי� לצאת החוצה. בוחרי� ילד  •
שיעשה את התנועות וקוראי� לילד אחד בחזרה. אומרי� לו שהוא עושה את התנועות 

(למרות שהוא לא באמת עושה). מתחילי� לשחק. הילד שחושב שהוא עושה את התנועות 
 ירגיש שונה. –שא& אחד לא מקשיב לו  יתבאס

משחקי� את משחק התנועות ואומרי� לילד שעושה את התנועות שלא יחלי& תנועה א&  •
 המשחק יהיה משעמ�. פע�.

ל אחד משעמ� (רק ריבוע בצבע אחיד) שיש פאז י� רואי�לסיימו את הפאז אחרי שהילדי� -
ונה. לילדי� את החשיבות בקבלת השעכשיו אפשר להסביר ויפה.  מעניי$, השני מגוו$ לאזהפו

כמו שראינו במשחקי�  שונה דכשכול� אותו דבר זה משעמ�, הכי יפה ומעניי$ זה שכל אח
הרבה יותר  כמו שראינו במשחקי�. ,בחברה לא נעי� לו ילד ששונה ולא מקבלי� אותוובפאזל. 

 נעי� כשכל הקבוצה מאוחדת וכול� מקבלי� אחד את השני.

 בדברי� שמייחדי�ה. הילד יצבע את הד& \ילדיר עליו יהיה מצוש A4בל ד& כל ילד בקבוצה יק -
, יצבע את הבגדי� לפי מה שהוא יצבע בצבע אהוב ,אותו, לדוג': יצייר על החולצה כדורגל, ציור

את הציורי� נטלה על הקיר בקבוצה וזה  (הילדי� בעצ� יצבעו את עצמ�..) .לובש באותו יו� וכו'
 יסמל את המיוחדות והשונות שיש לנו בקבוצה. 

 *אפשר להוסי& אביזרי� כמו: מדבקות, בדי�, ניירות מיוחדי� וכו.
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