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שיש לה� השפעה, וה� מהווי� דוגמא אישית לסובבי� אות�, שבכל ילד יש מנהיג קט�, הילדי� יבינו   :מטרת הפעילות   על אי� שה� פועלי� ומה שה� עושי�. ולכ� ה� צריכי� לקחת אחריות 

  המל� :אביזרי�
  :מהל� הפעילות  

  המל� האמיתי.. ;) מוב�... לא רקלו את החלקי� החסרי� תו� לימוד מה מרכיב את המנהיג, ונבי� שכל אחד הוא מנהיג קט� באיזה שהוא עיניי�, ידיי� וכו'. במהל� הפעילות נשלי�  –בתחילת הפעילות נתלה תמונה של מל� שחסרי� לו חלקי� 

ראות מי הוא זה כמו במשחק שנית� ל –בד"כ אפשר לזהות מנהיג מבחינה חיצונית  –הסבר   הקובע.הילד שיצא, ומתחילי� כול� לעשות תנועות לפי הילד שקובע. הילד שנכנס צרי� לנחש מי מוציאי� ילד החוצה, ובוחרי� ילד בפני� שהוא יקבע את התנועות, מכניסי� את  –מל� התנועות    כתר: • כ� ג� אנחנו , כל אחד הוא סוג של מנהיג ולאו דווקא ע� כתר! צרי� לדעת להכיר את תכונות   שמנהיג את התנועות... ואז מוסיפי� למל� את הכתר.
  ☺המנהיג שיש בתוכנו.. 

 

במה אפשר להועיל.. הוא לא סת� יושב ש� למעלה על הכיסא ומסתכל לראות מי צרי� עזרה ומנהיג צרי� לדעת להסתכל למטה, על הצרכי� של הע� שלו.. של החברי� שלו..  -הסבר  אחר.. ובעיניי� על העיניי� של אותו ילד שהסתכלת לו על הרגליי�.שאומרי� רגליי� כל אחד מסתכל על הרגליי� של עצמו. בפע� השנייה על רגליי� של ילד עיניי�" , בפע� הראשונה  עומדי� במעגל ומדקלמי� "רגליי� רגליי� –רגליי� רגליי� עיניי�   :עיניי� •   .לצור� של הסובבי� אותנו כ� ג� אנחנו צריכי� להיות רגישי� התקרה ;)על 
 

  נטעה אחרי� או נגרו� לה� לדבר כ� ולהתנהג כ� בתת מודע.  –נקלל או נשקר כ� ג� אנו, כאנשי� רגילי� וקטני�, יש למילי� שלנו השפעה גדולה על הסובבי� אותנו, א�   וכדו' כי הוא יודע שיש המו� אנשי� שסומכי� עליו והולכי� אחריו ומנסי� להיות כמוהו...הוא לא יכול להרשות לעצמו לקלל או לשקר למל� יש הרבה אחריות על המילי� שלו,  -הסבר לאחר כמה דק' מחליפי� תפקידי�, אבל הפע� אומרי� למובילי� שיטעו את הזוג שלה�.  פיזית, שלא יתנגשו בדברי�.ביתי�" אומרי� שה� צריכי� להוביל את הזוג שלה� בכל המועדונית בלי לגעת בה� לכל ה"  לכל ה"אלפי�" אומרי� שה� צריכי� לעצו� עיניי� ולהיות מובלי� ע"י הזוג שלה�.   ב). -הקבוצה מתחלקת לזוגות (א ו -משחק הובלה   פה: •
 

  כ� ג� אנחנו, במעשה אחד שלא במקו� אנחנו יכולי� לגרו� למריבה, לחרמות וכדו'.....  כמו במשחק, שצרי� להחליט איזה תנועה לעשות (אב�, נייר וכו) בשביל לא להפסיד.  , טעות קטנה יכולה מאוד להשפיע.מל� צרי� להיות מאוד זהיר במעשי� שהוא עושה –הסבר   .במקרה שיש שירה מאחורי ילד והוא נפסל כל השיירה עוברת למאחורי המנצחלעצור, עושי� אב� ג'וק ע� מי שנמצא לידי ומי שמפסיד הול� אחרי המנצח ושר לו מוראלי�, כל אחד עושה מוראל לעצמו ומסתובב בחדר. ברגע שהמדריכה אומרת  – משחק המוראלי�  ידיי�: •
 

לאחר שלמדנו מה� תכונותיו של המנהיג, וגילינו אות� ג� בתוכנו, נשאר רק להחליט באיזה רגל   רגליי�: •
 ויזכור שיש לו השפעה ואחריות.נית� לכל ילד פו, שיצבע, ישי� מחזיק מפתחות, ויתלה על הקלמר, שתמיד יהיה לו מול העיניי�   ☺להתחיל לצעוד 

 

 נוסי& את הריבוע החדש לכותרת של האחריות. •
  
  ☺   תיהנו 
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