
  בס"ד
  
 

  פעילות ראשונה –חוג ערכי
 בנושא סבלנות 

משתל� להיות למה חשוב להיאזר בסבלנות ולמה  חווייתיתללמד את הילדי� בצורה  :מטרת הפעילות
  סבלניי�.

  :ציוד
 סיפור "הנסיכה עכשיו ומייד" •

  חומרי� לראש דשא •

  : מהל� הפעילות

נפתח את הפעילות בסיפור "הנסיכה עכשיו ומיד" שמראה את חשיבותה של הסבלנות. בסו� הסיפור  •
נשאל שאלות מכוונות כדי שהילדי� יישארו מרוכזי� ויגיעו למסקנה שהסבלנות  )וכדאי ג� במהלכו(

נסביר לה� ג� שכשהמדריכות מראות את התמונות של הסיפור וה� עושות סבב עד שכל  חשובה.
  ואה, חשוב להיאזר בסבלנות עד שהתמונה מופנה כלפי�.ילד ר

קח שבוע ואפילו יותר של יבשביל שיצמח שיער בראש הדשא דרושה סבלנות. י א;הכנת ראש דש •
  התמדה כדי שהראש יצמיח דשא.

 

  חומרי� לראש דשא:

� �  גרב ניילו

  זרעי דשא �

  אדמה �

  סול בצבע אדו� �

  עיניי� זזות �

  מספריי� �

  חוט �

  

  

  

  שמי� בגרב זרעי דשא. .1

וקושרי�  אדמהור הא� בזממלאי� את א .2
  ע� חוט כדי שיבלוט.

  .אדמהממלאי� ב .3
 ע� חוט.וקושרי� סוגרי�  .4

מניחי� את ראש הדשא (הקשר אמור  .5
 להיות כלפי מטה)

 זזות.מדביקי� עיניי�  .6

  גוזרי� פה מסול בצבע אדו�. .7

 מדביקי� את הפה. .8

  חד פעמית עמוקה. בקערהשמי�  .9

10.  �הדשא  זמ�משקי� כל יו� במי�. תו
.יצמח

  

  

  

במהל� ההכנה נשאל את הילדי� מה אנחנו צריכי� לעשות כדי שהדשא יצמח. נביא את הילדי� 
 �  להשקיע ולהתמיד בשביל להגיע לתוצר.להבנה שצרי� להיאזר בסבלנות וצרי

  

  

  

  
 ☺בהצלחה! 





çéèáà äöåø ãåàî àéäù äùéâøäå ø÷åáá äøøåòúä ãéîå åéùëò äëéñðä ãçà íåé  .

çéèáà åàöî àìå øéòä ìëá åùôéç íéúøùîä.

"óøåç åéùëò ,ãéîå åéùëò äëéñðä, "íéúøùîä ùàø äì øîà ,äúáåâúî ùùç úö÷ù  .

"íå÷î íåùá íéçéèáà ïéà"!

"óøåçù éì úôëà àì !à äöåø éðà-á-è-é-ç"!

äëéñðì çéèáà íò åøæçù ãò äëìîîä ìëá úåëåøà úåòù åááåúñäå íéúøùîä åöø.

ãéîå åéùëò äëéñðä äúééä úàæë .ú÷ðåôî , òåîùì äîéëñî àì'àì '  åéùëò ìëä äöåøå

ãéîå.





äìãâ äëéñðäå åøáò íéðùä ,úåðìáñ úøñç øúåéå øúåéì äëôäå . úà äì å÷ôéñ àìùë

 äù÷åáî– äúöøù äî úà äìáé÷ù ãò ä÷òöå äúëá àéä.

 åãéá ÷éæçäù ãìé äìåî äúàø òúôìå ïåîøàä øöçá ãéîå åéùëò äëéñðä äìééè ãçà íåé

äôäôé çøô åáå õéöò .äôé êë ìë çøô äúàø àì íìåòî äëéñðä ! íéáéäøî åéä åéòáö

ùîùä øåàá õðöð àåäå.




