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שהילדי� ילמדו את החשיבות של הכבוד למבוגרי�, בגלל הכרת הטוב והבנה שיש     מטרת הפעילות:מטרת הפעילות:מטרת הפעילות:מטרת הפעילות:
  לה� חכמת חיי� ושה� רוצי� בטובת�.

                ציוד:ציוד:ציוד:ציוד:

 מפה �

 כדור �

  דפי� וטושי� למכתבי תודה �

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

היה הייתה פע� נסיכה ושמה פרציפלוחה. פרציפלוחה רצתה  -סיפור מסגרתמספרי� לילדי�  �
לצאת מחומות הארמו  ליו� אחד, כי בכל ימי חייה לא יצאה החוצה, א� אביה המל� התנגד ואסר 
עליה לצאת מגבולות חומות הארמו . פרציפלוחה הייתה נסיכה שובבה ויו� אחד התחפשה לאחד 

וברחה. היא טיילה ברחובות העיר ונהנתה. א� כשרצתה לחזור  מפשוטי הע�, טיפסה על החומות
  הביתה, לא מצאה את הדר� והלכה לאיבוד! עזרו לפרציפלוחה להגיע הביתה...

הילדי� יקבלו מפה של העיר וציור של פרציפלוחה, ואחרי כל מתודה ה� יעברו צעד בדר� ויקרבו אותה 
  ת.כל משחק קשור לדמות סמכות מבוגרת אחר לארמו .

  -המשחקי�

                                                                                                                                           -(מדריכות) משחק אמו  ••••
כול� עומדי� בטור, נותני� ידיי�, עוצמי� עיניי�, והראשו  בטור רואה ומוביל את  -אופציה א

                                  השאר (כולל הוראות זהירות), בתו� מבו�.                                                                                        
 מתחלקי� לזוגות, אחד ע� עיניי� קשורות ואחד מוביל במבו�. אח"כ מתחלפי�. -אופציה ב

 ולא כי ה  נגד�. ברי� כי ה  לטובת�יכות שה  אומרות לילדי� לעשות דצרי� לסמו� על המדר
  לפעמי� לא רואי� את המטרה של המדריכה אבל חשוב לכבד אותה.

 המל� אמר (מורי�) ••••

משחקי� מסירות ע� כדור. עושי� סבב אחד שכל ילד מקבל כדור פע�  -(הורי�) מסירות ••••
מקבל כדור, הוא צרי� לומר תודה למי  אחת וכל ילד בקבוצה יקבל מסירה. כל פע� שמישהו

מתחילי� סבב חדש. אחרי שכול� קיבלו, עושי� סבב  -שמסר לו. א� מישהו לא אומר תודה
כמו במשחק, צרי�  הפו� ובו כל אחד מוסר למי שמסר לו בסבב הקוד�, ושוב אומרי� תודה.

כרת ובע ג� מההכבוד להורי� נ להוקיר טובה להורי� שעושי� למע  הילדי�, ולכבד אות�.
 הטוב.

משחק יותר מסוב�, לכ  כל מדריכה תחליט א� זה מתאי� לילדי� שלה.  -(הורי�) חוקיות ••••
מעבירי� חפ% בי  כל הקבוצה, וכל אחד צרי� להגיד משפט על החפ%. המדריכה אומרת על 
כל משפט נכו  או לא נכו  והילדי� צריכי� להבי  מהי החוקיות שלפיה המדריכה מחליטה מה 

ילד שאומר תודה אחרי שהביאו לו את החפ%, המשפט שלו נכו  בלי קשר למה  -ו . החוקיותנכ
 שאמר. הילדי� יבינו את החשיבות של אמירת תודה.

לוקחי� ילד מתנדב ואומרי� לו בסוד שהוא צרי� לסדר את כל  -הסתדרות לפי הגובה (זקני�) ••••
ה בלי לדעת מה היא. לילד הילדי� לפי הגובה. לשאר הילדי� אומרי� לעשות את המשימ

אסור לגלות מה המשימה והילדי� צריכי� לסמו� עליו, להקשיב לו ולכבד אותו למרות שה� 
לא מביני�. ככה ג� חשוב לכבד מבוגרי�, יש לה� חוכמת חיי� שלפעמי� ילדי� לא מביני� 

 ולכ  חשוב להקשיב לה�.

� לילדי� מספר סיטואציות, וה� מקריאי -סיטואציות (לא תמיד כדאי להקשיב לכל מבוגר...) ••••
ה� צריכי� לענות צריכי� לענות אי� מתנהגי� בתגובה למקרה. במקרי� הראשוני� 

שמכבדי� ומקשיבי� למבוגר. במקרה האחרו  ה� צריכי� להבי  שלא לכל בקשה ודרישה של 
דעת  מבוגר צריכי� להיענות. לפעמי� זה מסוכ  או לא נכו  ואסור. לכ  חייבי� להפעיל שיקול

 לפני שנעני�.

  זקנה מבקשת ממ� להרי� משהו שנפל לה על הרצפה - הסיטואציות:

 9ההורי� של� לא מסכימי� ל� לראות טלוויזיה אחרי השעה  -

 אישה ברחוב נוזפת ב� שזרקת לכלו� על הרצפה ולא בפח -

 המורה של� אומר ל� להכי  המו  שיעורי בית -

 לרדת גש� המדריכה מבטלת את ההפסקה בחו% בגלל שהתחיל -
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 אישה זקנה ברחוב מבקשת ממ� לגנוב בשבילה במכולת לח� -

הנסיכה פרציפלוחה הגיעה לארמו  בהצלחה! נסביר לילדי�  -מסכמי� את סיפור המסגרת ••••
 שא� היא הייתה מקשיבה לאביה המל� מלכתחילה, היא לא הייתה נאבדת...

אחד יכתוב מכתב תודה א� נשאר זמ , אפשר לומר לילדי� שכל  -הכנת מכתב תודה למבוגר ••••
  .לאחד המבוגרי� שהוא מכיר: להורי�, מדריכה, מורה, שכ ..

 

 ☺בהצלחה! 




