
  בס"ד
 

  אח

  ו-כיתות דמיועד ל
  

  תישאר ולא תיפגע מדברי� שקורי�.בנוס! ה� יבינו את האחריות שלה� לשימור החברות שלה�, שעליה� לעבוד בשביל שהיא   לדוגמא: העתקה במבחני�, מגננה על האחי�.. וכו'..  החניכי� יבינו שיש הבדל בי� אחריות שעוזרת ונצרכת, לבי� אחריות שפוגעת.  חברי�, אחי�.. –החניכי� יעסקו באחריות כלפי הסביבה הקרובה לה�   מטרת הפעילות:

  סטולי�ברי 120  דפי� של פרפר שמח.  60-דפי� של פרפר עצוב, ו 60  ביצה ופרפר מודפס להצגה  סיטואציות (מצור!)  אביזרי�:
  

 מהל) הפעילות:

שצרי) להציל אחד  נתחיל ע� משחק תופסת (כיפי�, עכברי�, וכל העולה על רוחכ�.. •   שזה יפגע ב).מוותר, כי אתה יודע להציל אחרי�. אבל, עדיי� יש מקרי� שאתה רואה שזה יותר מידי מסוכ� ולכ� אתה אחרי�, וכשאתה תצטר) ה� יצילו אות).. ולכ� אתה מוכ� "לסכ�" את עצמ) בשביל לאחר קצת שיח ע� הילדי�, אפשר להסביר לה�, שהמשחק בנוי על כ) שאתה מציל   כי הוא פחד להיתפס בעצמו?הא� יש ילד שלא הציל -  הא� יש ילד שנתפס בעקבות הצלת ילד אחר?-  מדוע ה� סיכנו את עצמ� בשביל להציל ילדי� שנתפסו?!-   -לאחר המשחק, נשאל את הילדי� כמה שאלות  ).את השני.
 
ה רואה אותו מנסה להגיע מהסלו� \אח של) ב� שנה התחיל ללמוד ללכת. יו� אחד את-  . מה תעשה?!של) מישהו הרבי+ לאח -באמצע ההפסקה בבית הספר, קוראי� ל)-  לא תעזרי לה היא תיכשל. מה תעשי?!חברה שואלת אות) מה התשובה במבח�. את יודעת את התשובה, ואת ג� יודעת שא� -  היו עושי�.נחלק בי� הילדי� את הסיטואציות השונות, ה� יקריאו אחד אחד, ונשאל נציגי� מה ה�  • מה  את בג� שעשועי�, ופתאו� נופלת ילדה מהמגלשה, ואמא שלה די רחוקה.-  אתה יושב באוטובוס, וזק� מנסה לעלות לאוטובוס, ולא מצליח. מה תעשה?!-   י?!\למטבח, אבל כל רגע נופל. מה תעשה  קרטיב, א) האמא מסרבת. מה תעשה?!אתה קונה בסופר, ופתאו� אתה רואה ילדה שבוכה בצרחות לאמא שלה שהיא רוצה -  תעשי?!
  ו... נתחיל: בפני� (ביצה מרוקנת שמכניסי� לה פרפר מודפס..)ת� לסבא את הביצה ע� הפרפר ני  ע� כובע מצחייה.-ע� זק�. והשני הילד-אחד הסבא  נציגי� שיציגו את סיפור הפרפר בפנטומימה תו) כדי שאנחנו מספרות. 2נבחר  •

 סבו דברי את זכר א), לצאת לפרפר לעזור רצה והוא האומלל היצור על נכמרו הילד של רחמיו  .הצלחה ללא א), ממנו לצאת בנסותו הגול� דפנות על כוחו בכל הכה אשר, ויפה לח פרפר היה הגול� בתו). נבקע והוא קט� פתח נוצר שלבסו! עד ולהתנועע לזוז מתחיל שהגול� הילד ראה לפתע. הגול� על והביט ישב הוא בבית. הביתה הגול� את ולקח הבטיח הילד  ".עצמו בכוחות לצאת לו ת�. לצאת לו תעזור לא אתה, הגול� דפנות על כנפיו ע� ולהכות לקפו+ ינסה והפרפר הגול� שכשיבקע, לי תבטיח אבל", הסבא אמר", כ�"  ?" אותו לי לתת יכול אתה" ושאל מאד עד הילד התלהב  ".הפרפר ממנו וייצא יבקע הגול� בקרוב. פרפר יש הגול� ובתו), "הסבא ענה", גול�"  ?"ביד ל) יש מה סבא: "סבו את הנכד שאל אחד יו�  :סיפור הפרפר  
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. לסבו הבטחתו על גברו ורחמיו לו עמד לא לבו. יותר להתאפק היה יכול לא הילד, מה זמ� לאחר  .לו מלעזור ונמנע ו אותו הילד הרי� את הפרפר המת, ופר+ בבכי. בעוד הפרפר בידו, הל) הילד אל סבו והראה ל  .ומת נפל והפרפר פניו על להימתח הספיק לא הילד של חיוכו א). החוצה וע! בכנפיו מעט הכה המשוחרר היצור  .לצאת לפרפר לאפשר כדי, לרווחה הגול� חצאי שני את פתח הוא
  .בלי לומר מילה

  "?הסבא הביט בילד ואמר: "נכו� שעזרת לו לצאת
  .נכו�", ענה הילד"
מכה בדפנות הגול�, שרירי כנפיו מתחזקי�. בכ) שעזרת לו, אתה מנעת ממנו לפתח את שרירי אתה מבי�, ילדי?", אמר הסבא, "המאבק של הפרפר בתו) הגול� מחזק את כנפיו. ברגע שהוא "

  "...שאות� הוא צרי) על מנת לשרודכנפיו, 

  סיכו� :

 ג� א� זה נראה שה� מסכני� וקשה לה�, לא תמיד העזרה זה הדבר הנכו�.  כ) ג� באחריות שלנו כלפי האחי� בבית, בהפסקות.. החברי� במבחני�..  כמו הפרפר, שבאמת כאב לו והיה לו קשה, אבל כשעזרו לו זה פגע בו.  -ואז נסביר את העניי� שיש עזרה שבאמת נצרכת, א) יש עזרה שפוגעת  נשאל את הילדי� מה ה� חושבי� על הסיפור. •
פעמי� לאור) כל ד! גוזרי� לפי  4צובעי� כל פרפר בצבע אחר, מקפלי� לאקורדיו�    כל ילד מקבל פרפר שמח ועצוב, ושני בריסטולי�.  יצירת פרפר שמח ועצוב: • פ� ששו� קפל לא יוסתר לאור) ומחברי� אות� באו 4הקפלי�, מקפלי� כל בריסטול ל  התוצאה: מצד אחד רואי� פרפר שמח, ומצד שני עצוב.  מדביקי� את החלקי� של הפרפרי� אחד מהשמח ואחד מהעצוב וכ� הלאה..  קפלי�) 8(שיהיו 
  נוסי! את הריבוע החדש לכותרת של האחריות. •
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  חברה שואלת אות� מה התשובה במבח�. 
את יודעת את התשובה, ואת ג� יודעת שא� לא 

  תעזרי לה היא תיכשל. 
  מה תעשי?!

  
 -�באמצע ההפסקה בבית הספר, קוראי� ל

  מישהו הרבי� לאח של�. 
  מה תעשה?!

  

  
  אח של� ב� שנה התחיל ללמוד ללכת. 

יו� אחד אתה רואה אותו מנסה להגיע מהסלו� 
  למטבח, אבל כל רגע נופל. 

  מה תעשה?! 

  

  
אתה יושב באוטובוס, וזק� מנסה לעלות 

  לאוטובוס, ולא מצליח. 
  מה תעשה?!

  

  
את בג� שעשועי�, ופתאו� נופלת ילדה 

  מהמגלשה, ואמא שלה די רחוקה. 
  מה תעשי?!

  

אתה קונה בסופר, ופתאו� אתה רואה ילדה 
שבוכה בצרחות לאמא שלה שהיא רוצה קרטיב, 

  א� האמא מסרבת. 
 מה תעשה?!






