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  :מטרת הפעילות
  בפעילות הילדי� יחוו ג� את הצד העוזר וג� את הצד הנעזר.  שה� חלק מעול� של�, ובעזרת המעשי� שלה� ה� ממשיכי� לקיי� אותו, ולעשות אותו יותר טוב.שרואי� אות� רק פע� אחת. הילדי� יבינו שסובב אות�. כלפי אנשי� שלאו דווקא מוכרי�, ואולי אפילו הילדי� יבינו שמעבר לאחריות שלה� על עצמ� ועל סביבת� הקרובה, יש לה� אחריות כלפי כל שאר מי 

  כרטיס מסקנה  ד� משימה לכל ילד  פאזל של מפת העול� ומאחורה איש (מצור�)  תלבושות להצגה  :אביזרי�

  :מהל! הפעילות
 האחר.נפרוס על הרצפה נייר רצ� ונית" לילדי� לכתוב כל מה שעולה לה� בראש על אחריות כלפי  •

 מהמסטיק ומעבירות אותו הלאה.. ובסופו של דבר המסטיק נדבק בחזרה על הילדה הראשונה.שנדבקות  מסטיק, ומתישו נמאס לה ממנו והיא מדביקה אותו איפושו.. ואז מחליפי� דמויות,המדריכות מציגות את הצגת המסטיק: הצגה זורמת, שמתחילה בילדה שיצאה לרחוב ע�  •

  על הרבה אנשי� אחרי�.ההצגה מבטאת את הרעיו" שהילדה לא חיה לבד.. היא חלק מעול� של�, ויש למעשי� שלה השפעות 

  אותו, כי את מפת העול� קשה יותר להרכיב מאשר דמות של אד� שה� יודעי� אי! הוא נראה.הילדי� ינסו, ומ" הסת� באיזה שהוא שלב יתייאשו וירכיבו את התמונה של האיש ואז יהפכו   ולא של האיש! מפת העול�נבקש מה� להרכיב את הפאזל של  השני יש תמונה של איש. פאזל: נביא לילדי� את חתיכות הפאזל של מפת העול� שבצידו •
 וזה נות" לה� את התחושה של הנות".  העול� ולעשות אותו יותר טוב. (כמו בהצגה של המסטיק..)שי� טובי� כלפי העול�, נוכל לתק" את שאר אבל בעצ� א� נתק" את עצמנו, ונעשה אנחנו מעואז נסביר לילדי� שכשמדברי� על אחריות כלפי שאר העול�, חושבי� שזה דבר גדול ומסוב!,   איש שאותו אנחנו יודעי� אי! הוא נראה מאשר את מפת העול� שזה הרבה פחות מוכר. ר! שה� בנו את הפאזל, ואז נסביר שבאמת יותר קל לבנות פאזל של נדבר ע� הילדי� על הד  
 

  חתיכות באותו גודל בדיוק. 16-לחתו! ד� ל-  לסדר את השמות של כל ילדי הקבוצה לפי סדר הא' ב'.-  סוודרי� 5ללבוש -  לספור כמה בלטות יש בכל המועדונית-  לנקות את הלוח-  לעשות רשימה של המידות נעליי� של כל הקבוצה-  הספות.לסדר את הכיסויי� של -  למיי" חרוזי�-  ספרי� 20להחזיק -  כסאות 10להרי� ערימה של -  להרי� שולח" על שולח"-  נחלק לילדי� משימות שעליה� לבצע: •
של הנזקק, של מי שצרי! את העזרה, ואז ה� יבינו את החשיבות של  זה נות" לה� את התחושה  ונראה שג� היו ילדי� שהסתדרו לבד למרות שזה היה קשה, או בגלל שזה היה קל.  קשה לעשות את זה לבד.שהוא בטח יענה שזה היה לא אפשרי, או   ממישהו.. ולמה?לאחר שה� מסיימי� שואלי� א� יש ילד שביקש עזרה     הנתינה בשביל הנזקק.
  
 

  ד כרטיס: "אחריות כלפי האחר בשבילי היא: _____________" נית" לכל יל •
 ☺ונתלה על הקיר

 

 נוסי� את הריבוע החדש לכותרת של האחריות. •
 



 
   
 אחריות כלפי האחר בשבילי היא: אחריות כלפי האחר בשבילי היא:

 אחריות כלפי האחר בשבילי היא: אחריות כלפי האחר בשבילי היא:

 אחריות כלפי האחר בשבילי היא: אחריות כלפי האחר בשבילי היא:



 להרי� שולח� על שולח�
כסאות 10להרי� ערימה של   

ספרי� 20להחזיק   
 למיי� חרוזי�

 לסדר את הכיסויי� של הספות
כל הקבוצה של נעליי� הלעשות רשימה של מידות   

 לנקות את הלוח
 המועדוניתלספור כמה בלטות יש בכל 

סוודרי� 5ללבוש   
 ילדי הקבוצה לפי סדר הא' ב' לסדר את השמות של כל 

 �חתיכות באותו  16-ד� ללחתו  גודל בדיוק
 העיניי� של כל ילדי הקבוצהלעשות רשימה של צבעי 

 3657  = X 8654חשב:    

פע� 200לקפו( על רגל אחת   
חרוזי� למילה: 10למצוא   אחריות 

 
 

   



  

   



 


