
  בס"ד
 

  חוג ערכי� בנושא שפה נקייהחוג ערכי� בנושא שפה נקייהחוג ערכי� בנושא שפה נקייהחוג ערכי� בנושא שפה נקייה

לגרו� לילדי� להבי� את ההשפעה הרעה של דיבור לא נקי בקשרי� שלה� ע�  מטרת הפעילות:מטרת הפעילות:מטרת הפעילות:מטרת הפעילות:
  חברי�.

  מדבקות ע� מילי� מעליבות -        ציוד:ציוד:ציוד:ציוד:
  סיפור על אר� הצפרדעי� -          

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

מי   מציגי� לילדי� מדבקות שעליה� מודפסות מילי� מעליבות. עוברי� מילה מילה ושואלי� •
השתמש בה פע�, וא� הוא השתמש בה הוא מדביק את המדבקה על עצמו. בסו� מודבקות על 

  הילדי� הרבה מילי� מעליבות.
לכ� ככה? אי� זה נעי� לכ� שקוראי�  עושי� סבב אי� כל ילד מרגיש ע� התוויות שמודבקות עליו.

 היית� מעדיפי� שיתייחסו אליכ�?

כי יש עליו הכי פחות כתמי� לא יפי�  אומרי� לה� שמי שיש עליו הכי פחות מדבקות הוא המנצח,
  ושהשאיפה שלנו היא להיות ע� הכי פחות כתמי� כי החברה רואה אותנו לפי הכתמי� האלה.

אר� הצפרדעי�. מספרי� את הסיפור בתמונות. מסבירי� לילדי� שהצפרדע ניצחה רק  –סיפור  •
י� שמעה את הקללות והמילי� המעליבות של שאר הצפרדעי�. מסבירי� לה� א לאלאלאלאבזכות שהיא 

השפה הזאת יכולה לקלקל ולהרוס ושאנחנו צריכי� ללמוד לשלוט בעצמינו כדי להצליח וכדי 
 שחברי� שלנו יצליחו.

 

י שהראינו לה� שזה כתמי� שמודבקי� עלינו לכל הזמ� אנחנו רוצי� לחשוב אית� על דרכי אחר
  התמודדות אחרות ולא קללות ולתרגל אית� את זה.

 

וכל  מאיפה שה� יושבי� למקו� מסוי� בקבוצהאומרי� לה� שכל אחד יבחר את הדר� להגיע  •
להגיב יש לנו כמה דרכי� לעשות ואז אומרי� לה� שא� אנחנו צריכי�  אחד מראה את הדר� שלו,

 את זה ולא צרי� להשתמש בקללות שזה לא מביא אותנו לשו� מקו�.

•  �מעמידי� שני ילדי� מול כל הקבוצה ואומרי� לאחד לעצב� את השני והשני צרי� להגיד דר
להתמודד ע� זה שעיצבנו אותו בלי לקלל אלא דר� שתקד� אותו הלאה. ככה כמה זוגות ילדי� 

 יראו דר� שונה להתמודדות.שכל פע� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ☺בהצלחה! 



  בס"ד
 

  הסיפור:

�  קבוצה של צפרדעי� שיחקה לה להנאתה בי� עצי היער. לפתע נפלו שני צפרדעי� לתו
  התגודדו כל הצפרדעי� על פתח הבור כדי לראות כיצד נית� לעזור לחבריה� שנפלו בור עמוק.

  קירותיו, אמרו לשני הצפרדעי� שנפלו: "חבר'ה, אי�פנימה. כשראו כמה הבור עמוק וכמה תלולי� 
  חבל בכלל להתאמ�!"… סיכוי שתצאו מכא� בחיי�. את� נחשבי� כבר למתי�

  לצפרדעי� שנפלו לא היה שו� חשק לוותר על חייה� בכזאת קלות, וה� החלו לנתר
  באוויר גבוה ככל שיכלו כדי לנסות ולהיחל� מש�.

  קריאות המרפות את ידיה� (ורגליה�): תפסיקו לנסותמפתח הבור המשיכו להגיע אליה� 
  זה כל כ� עמוק, בחיי� לא תצאו מכא�!!" לאחר מספר ניסיונות נפל, כשל כוחו של אחד בכלל.

  הצפרדעי�, הוא צנח על הקרקעית ומת.
  הצפרדע השני לא התייאש והמשי� שוב ושוב, בכל כוחו, לנסות ולקפו� החוצה. בסופו

  אחד הנחית אותו על הקרקע, מחו� לבור. של דבר, ניתור גבו
  חבריו הצפרדעי� שפשפו את עיניה� בתדהמה: "אי� עשית את זה? מה, לא שמעת את

  הקריאות שלנו? אמרנו ל� שאי� סיכוי כי זה נורא עמוק!"
  הוא לא שמע מה אומרי� לו, ובטעות… בשפת הסימני� הסביר לה� הצפרדע כי הוא חירש

  .גשות כמילות עידודפירש את קריאותיה� הנר

  

  

  

  

  


