
 בס"ד

 ☺☺☺☺בהצלחה! בהצלחה! בהצלחה! בהצלחה! 

        חוג ערכי� קטני�חוג ערכי� קטני�חוג ערכי� קטני�חוג ערכי� קטני�
        כבוד לעצמיכבוד לעצמיכבוד לעצמיכבוד לעצמי    ----פעילות ראשונה פעילות ראשונה פעילות ראשונה פעילות ראשונה     ––––    מער� "כבוד"מער� "כבוד"מער� "כבוד"מער� "כבוד"

  הילדי� יבינו מה זה כבוד עצמי, לפי כמה קריטריוני�. מטרת הפעילות:מטרת הפעילות:מטרת הפעילות:מטרת הפעילות:

  חתיכות תפוח למשחק. -        ציוד:ציוד:ציוד:ציוד:
  מוזיקה (למשחק הפסלי�). -         

בוחרי� כל פע� בתחילת הפעילות נפזר פתקי� על הרצפה, כשהציור כלפי מעלה.     מהל� הפעילות:מהל� הפעילות:מהל� הפעילות:מהל� הפעילות:
   ילד שירי� פתק ויקריא. בפתקי� רשומות תכונות שמכבדות את האד�, ע� משחק / שאלה מתאימי�.

מחלקת כרטיסיות לילדי� וכל ילד  / מקריאה לילדי� קטעי� שוני�המדריכה   ----    בשפה נקייהבשפה נקייהבשפה נקייהבשפה נקייה שימוששימוששימוששימוש    ----
כל הקטעי� ה� בעצ� תשובות אחרות לאותה  קורא בתורו את הכרטיסייה (תחליטו מה עדי% לכ$).

אד� עומד בסופר בתור בקופה. מישהו אחר מבקש לעקו% אותו, אבל הוא  –סיטואציה. הסיטואציה 
  אל מי היה יותר נעי� לפנות? –בסו% המדריכה שואלת ממהר ולא יכול לתת לו. 

        הקטעי�:

 � לעקו%. אני מאוד מצטער, אבל אני ג� ממהר מאוד, ואני לא יכול לתת ל •

 לא, למה מה קרה? אני עומד פה בדיוק כמו�. בחיי� אני לא את$ ל� לעקו% אותי. •

 לה, מה נראה ל�? ברור שלא!'אמא •

 הייתי מאוד שמח לתת ל�, אבל אני מאוד ממהר. •

 כול� ממהרי� אתה לא היחיד פה. חי בסרט!ממש לא!!!  •

שאד� מדבר בצורה יפה ומתנהג בצורה יפה, שכ סבירנ .אלו שדיברו יותר בנימוסלכמוב$ שהילדי� יגידו ש
  מכבד את עצמו ויותר נעי� להיות בחברתו.הוא 

  :נותני� לקבוצה כל מיני משימות ומודדי� זמ$ לכל משימה - דיבור בטו$ רגוע ולא בצעקותדיבור בטו$ רגוע ולא בצעקותדיבור בטו$ רגוע ולא בצעקותדיבור בטו$ רגוע ולא בצעקות ----

 להסתדר לפי גיל בשורה. –בפע� הראשונה עושי� את המשימה בלי לדבר בכלל. המשימה  •

 הסתדר לפי אור� השיער בשורה.ל –בפע� השנייה עושי� את המשימה בצעקות. המשימה  •

 להסתדר לפי גובה בשורה. –בפע� השלישית עושי� את המשימה בטו$ רגיל, רגוע. המשימה  •

נשאל אות� הא� היה אפשר לשחק כשצעקו? לא היה אפשר לשחק, וג� זה לא היה נעי�. מצד שני, אי 
א מדברי� בכלל. לפעמי� אנחנו אומרי� דברי� חשובי� ויפי� אבל לא נעי� אפשר להסתדר ג� כשל

זה לדבר בצורה  –לשמוע אותנו כשאנחנו צועקי�. הדר� הכי טובה להביע את עצמנו ושיקשיבו לנו 
נראה לילדי� שה� הצליחו למלא את המשימה בזמ$ הקצר ביותר במשימה שה� דיברו בטו$  נעימה.
  רגוע.

בוחרי� שני נציגי�, וקושרי� לה� את הידיי� מאחורי הגב. כל ילד מקבל חתיכה של  ––––    אכילה מנומסתאכילה מנומסתאכילה מנומסתאכילה מנומסת ----
  את החתיכה שלו באכילה בלי ידיי�. תפוח. עושי� תחרות בי$ הנציגי� מי יהיה הראשו$ שיגמור

  אד� מכובד זה אד� שג� אוכל יפה ובצורה מנומסת.

  שאלות: ––––שמירה על ניקיו$ והיגיינה שמירה על ניקיו$ והיגיינה שמירה על ניקיו$ והיגיינה שמירה על ניקיו$ והיגיינה     ----

 פעמיי� ביו�. פע� בבוקר ופע� בערב)צרי� לצחצח שיניי�? (כמה פעמי� ביו�  •

 למה חשוב לשטו% ידיי�? (להוריד את החיידקי�) •

  יי�? (אחרי השירותי�, לפני האוכל)מתי חשוב במיוחד לשטו% יד •
אד�  נסביר לילדי� ששמירה על ניקיו$ חשובה מאוד. לאנשי� נוח ונעי� להיות ליד אד� נקי.

 שומר על הבריאות שלו, ומכבד את עצמו. –עצמו ששומר על הניקיו$ של 

  שאלה: מה זה לבוש מכובד? ––––מסודר ונקי מסודר ונקי מסודר ונקי מסודר ונקי לבוש לבוש לבוש לבוש  -
 מגיעי� למסקנה שלבוש מכובד זה בגדי� נקיי�, מסודרי�.

צרי�  –משחקי� משחק הפסלי�. שמי� מוזיקה שמחה, וכדי לפסול את הילדי�  ––––חיוביות ושמחה חיוביות ושמחה חיוביות ושמחה חיוביות ושמחה  -
  להצחיק אות�.

י� לסביבה מאשר אד� שלילי שמח וחיובי יותר מכבד את עצמו ונעחשוב להגיד לילדי� שאד� 
  ומבואס.



אבל , אני מאוד מצטער

,  אני גם ממהר מאוד

ואני לא יכול לתת לך 

.  לעקוף

אני ? למה מה קרה, לא

.  עומד פה בדיוק כמוך

בחיים אני לא אתן לך 

.לעקוף אותי

? מה נראה לך, אמאלה

!ברור שלא

הייתי מאוד שמח לתת  

אבל אני מאוד  , לך

.ממהר

כולם  !!! ממש לא

ממהרים אתה לא  

!חי בסרט. היחיד פה



שימוש  

בשפה  

נקייה

  דיבור

בטון  

רגוע ולא 

בצעקות

 אכילה

מנומסת

שמירה 

על 

ניקיון  

והיגיינה

לבוש 

מסודר 

ונקי

  חיוביות

ושמחה




