
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   –ני א -
  אחריות אישית 

  כלפי עצמי: 
היגיינה, לימודי�, 

  תזונה נכונה, 
אחריות על בריאות 

  הגו� שלי 
 ושמירה על עצמי.

  אחריות כלפי 
 :הסביבה הקרובה שלי

  אחי�, הורי�, 
חברי�, שכני�... 

 אנשי� שאני מכיר.

אחריות כלפי 
הסביבה הרחוקה 

  :שלי
אנשי� שאני לא 

 ..מכיר

  מנהיגות 
 והובלת אחרי�.

   אישית.דוגמא 
אני לא לבד ומשפיע 

 על אחרי� ..

לדעת לא רק להוביל 
ובל. אלא ג� להיות מ

לא הכל אני מחליט 
  ומוביל.. 

לשי� לב שאני בוחר ו
 �להיות מובל בדר
הנכונה שאני רוצה 

 בה.



/. 
 

 אחריו אחרי אחר אח א



                              בס"ד                                                                                                          

  אני

  10-12מיועד לגילאי 
  

ולקיחת אחריות על � על עצמ, שמירה גו בריאות הונה נכונה, גיינה, לימודי�, תזאחריות על הי  �.כלפי עצמ שלה�אחריות להסביר לילדי� את חשיבותה של ה  מטרת הפעילות:   שלי.המעשי� 

  מהל" הפעילות: 

 לאחר מכ# נעביר בניה� מראה ונבקש שיתארו שוב מה ה� רואי�.  נעביר בי# הילדי� שק , ונבקש מה� לתאר מה ה� רואי�.  •

  לאחר מכ# נסביר שהיו� אנחנו מתמקדי� בעצמי, ולא בכל מה שמסביבי.

  :בדרמתיות נספר לילדי� את המקרה הבא •
דקות השוטרי� יוצאי� החוצה כשה� מושכי� אית�  5צעקות בלאג# בוקעי� מ# הבית. לאחר   שוטרי מתפרסי� סביב הבית ופורצי� פנימה. 20  . 7ניידות משטרה מגיעות לרחוב התמר ביפו ומקיפות את בית מספר  5יו� שלישי בבוקר,    שאדו# כה# חשוד בשדידת בנק שהתרחשה שבועיי� קוד�. מסתבר  ש. כה# נתפס.  למחרת מופיעה ידיעה בעיתו#:  .40גבר כב# 

  

ורת אדו# כה# נלח' ור' לבנק כמה דקות לפני שהוא נסגר כדי להוציא קצת כס  מהמשכ  מהבית ותובע אותו.בעל הבית של הדירה שלו איי� עליו שא� הוא לא משל� לו את דמי השכירות הוא מוציא אותו   אדו# כה# נכנס לחובות רבי�.  מה שקרה:   הכספת וברח. אדו# כה# לא חשב פעמיי�, דח  את השומר, פר' פנימה, דח  את הפקידות, רוק# לכיסיו את   שקיבל בדיוק אתמול, א" השומר בכניסה כבר לא נת# ללקוחות נוספי� להיכנס.

  . בעל הבית שאיי� על אדו# כה# והפחיד אותו כ"כ, ולא השאיר לו ברירה אחרת. 3  דקות עד שהבנק היה אמור להיסגר והוא היה יכול לתת לו להיכנס. 5הבי# כמה שהעניי# דחו , הרי היה עוד  . השומר שלא היה רגיש לצור" של אדו# כה#, ולא2  . אדו# כה# שגנב.1  נפתח דיו# ע� הילדי� מי אש�?

  נגיע למסקנה שאדו# כה# צרי" לקחת אחריות על הגניבה וזה לא משנה מי אש� !!

ות טלוויזיה, ש"ב, ללמוד למבח#, לשחק ע� חברי�, לראות טלוויזיה, להפסיק לראלקו� בבוקר בזמ#, לצחצח שיניי�, לאכול ארוחת בוקר, להקשיב בשיעור, לעשות   ואז מביאי� כמה סיטואציות, והילדי� צריכי� לחלק אות� בי# הכותרות.  להזכיר לי לעשות. \. צריכי� להגיד 2. אני עושה בעצמי. 1כותרות:  2שמי� על הרצפה  •   ללכת לישו#.להתקלח, 
 

  כשה� כבר יקלטו ויתעצבנו, אפשר להפסיק את המשחק.  לה� מה ה� צריכי� לעשות. להגידהבקבוק... לחפפפורר!) *הערה: אפשר ג� לשחק משחק אחר... העניי# הוא כל הזמ# לעשות למרות שה� כבר יודעי� לבד.. (לדוג': תספור, תעבור, תעבור, תעביר את משחקי� הבקבוק, ותו" כדי משגעי� את הילדי� ואומרי� לה� כל הזמ# מה ה� צריכי�  •
  לפתוח דיו# קצר ע� הילדי� למה זה עיצב# אות� שאמרנו לה� מה לעשות?  
  

בקבוצה לאכול בכמות  גדולה עד שממש ימאס  במבהלסיו� נית# לילד שהכי אוהב  •   לו!!



                              בס"ד                                                                                                          

  עוד! א  אחד לא אמר לו לעצור...שמזמ# היה נמאס לו אבל הוא לא ידע לעצור את עצמו! ולהגיד שהוא לא רוצה  ונראה  ואז נשאל אותו באיזה שלב באמת נמאס לו?
  סיכו�:   
בי# א� על המעשי� שלו ובי# א� לבריאות שלו  -כל אחד צרי" להיות אחראי לעצמו    ולצרכי� הבסיסיי� היומיומיי�..!
  גנב והוא צרי" לקחת אחריות על המעשי� שלו במקו� לחפש כל הזמ# אשמי�..שכמו שראינו הגנב באמת  –צמי.. מאוד קל להטיל את האחריות על כול� חו' מעל ע  
אות� ! זה לטובתינו וא� לא נעשה זאת זה יפגע בנו ולא באמא לדוגמא... לדוגמא: יש לנו הרבה דברי� בסיסיי� שאנחנו צריכי� לעשות ולא צרי" שיגידו לנו לעשות   

  ☺, ללכת לישו# בזמ# וכו לצחצח שיניי�
  שאנחנו יודעי� לבד ולא צרי" שיזכירו לנו כל הזמ#..ונסביר שיש דברי� שאנחנו צריכי� לעשות בלי שיגידו לנו!!ובמיוחד דברי� בסיסיי�   נשאל אות� מה עצב# אות� במשחק? למה זה הפריע לה� שאמרנו לה� מה לעשות?  
, שהוא היה צרי" להיות אחראי לעצמו את הבמבה נוכיח לה� את זה ע"י הילד שאכל    ולהפסיק כי א  אחד אחר לא הגביל אותו...... 
  

  

  ☺ואת הניספחי�  ☺ חבילת במבה גדולהרשימת ציוד: 
  



                              בס"ד                                                                                                          

  

 שגנב אדון כהן
שלא היה רגיש  השומר  

 לצורך של אדון כהן, 
 ולא הבין כמה שהעניין דחוף.

דק' עד שהבנק  היה  5הרי היה עוד 
לתת לו   ליכאמור להיסגר, והוא 
שאיים בעל הבית  להיכנס..  

 על אדון כהן 
 והפחיד אותו כל כך,

ולא השאיר לו ברירה  
 אחרת.



                              בס"ד                                                                                                          

  

   

אני עושה  
 בעצמי
צריכים 

להזכיר \להגיד  
 לי לעשות
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  לעשות ש"ב להפסיק לראות טלוויזיה

  ללמוד למבחן  להתקלח

  לשחק עם חברים  ללכת לישון בזמן

  לראות טלוויזיה  בשיעורלהקשיב 

  לעשות ש"ב  לקום בזמן בבוקר

  ללמוד למבחן  לצחצח שיניים

  לשחק עם חברים  לאכול ארוחת בוקר

  לראות טלוויזיה  להקשיב בשיעור


