
 בס"ד

 ☺בהצלחה! 

        חוג ערכי� קטני�חוג ערכי� קטני�חוג ערכי� קטני�חוג ערכי� קטני�
        שנייהשנייהשנייהשנייהפעילות פעילות פעילות פעילות     ––––מער� סבלנות מער� סבלנות מער� סבלנות מער� סבלנות 

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

        ציוד:ציוד:ציוד:ציוד:

 קערות חד"פ •

 חבילות במבה 2 •

 לוח משחק •

 פתקי שאלות ומשחקי� •

  לוח סבלנות קבוצתי •

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

לילדי� מה עשינו בשבוע שעבר. ניזכר בסיפור ובראש דשא ונשאל למי כבר בתחילת הפעילות נזכיר 
  התחיל לצמוח דשא (יש סיכוי שהדשא עוד לא צמח, נאמר לילדי� שדרושה עוד סבלנות).

במהל� הפעילות משחקי� משחק לוח. אומרי� לילדי� שהמדריכות מסתכלות טוב טוב מי נאזר 
המשחק יש משחקי� שבה� צרי� להיאזר בסבלנות, ושאלות בסבלנות עד שמגיע תורו בקוביה. במהל� 

  על סבלנות:

בתחילת המשחק כל ילד מקבל קערה ובה במבה אחת. אומרי� לילדי� שכל כמה דקות נעשה עוד 
כאשר יש פס), ילד שאכל את הבמבה, מקבל במבה אחת  -סיבוב של חלוקת במבה (בלוח המשחק
 -במבות. במהל� כל הפעילות, א� הילד אכל במבה 2ל מקב -נוספת. ילד שהבמבה נשארה לו בצלחת
מקבל שתיי�. בסו$ הפעילות נראה שהילדי� שהתאפקו ה�  -הוא מקבל במבה אחת, א� הוא לא אכל

אלו שבסופו של דבר קיבלו יותר במבות. המטרה: ללמד את הילדי� שמי שנאזר בסבלנות מרוויח יותר. 
  יוצא מורווח. מי שדוחה את הסיפוקי� שלו בסופו של דבר

  :משחקי�

 טלפו% שבור (צרי� להיאזר בסבלנות עד שהמילה מגיעה אלי�). •

 מי אני ומה שמי •

 ח� קר                                                        •

 צרי� לחכות עד שבוחרי� אות�)בכל המשחקי� האלו משחק התנועות ( •

את החיה  יה, עליו להציג בפנטומימהלו ש� של ח משחק פנטומימה (בוחרי� ילד ולוחשי� •
  והילדי� צריכי� לגלות מה החיה)

  שאלות:

 ת% דוגמא למשהו במהל� היו� שבו אתה צרי� להיאזר בסבלנות •

עליכ� למצוא כמה שיותר מילי� שמתחבאות במילה "סבלנות" (אפשר לכתוב את המילה על  •
 הלוח ולומר לילדי� שיזרקו כמה שיותר מילי�).

 שבא אתה יכול להיאזר בסבלנות ת% רעיו% לדר� •

בסו$ הפעילות מסכמי� ואומרי� שבמשחק ראינו אי� שכל ילד מחכה בסבלנות עד שמגיע תורו לזרוק 
  את הקוביה. במשחקי� ראינו שצרי� להיאזר בסבלנות עד שהמדריכות בוחרות אות� ועד שמגיע תור�.

, נעשה "יו� סבלנות". למדריכות יהיו המו% נאמר לילדי� שביו� ראשו% (ונזכיר לה� את זה בתחילת היו�)
מדבקות וכל פע� שה� יראו ילד נאזר בסבלנות, או משפר התנהגות חסרת סבלנות (לאחר שהזכירו לו), 

הוא יקבל מדבקה. בסו$ היו� נבדוק מי הילדי� שקיבלו מדבקות וכמה, ולפי המספר ה� יקבלו דובוני 
ה שווה לסבלני�. (מדריכות שרוצות להמשי� לעוד יו� גומי. כדאי לומר לילדי� מראש שמחכה הפתע

  ונשאר לה� דובוני�, יכולות).
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