שלב קבוצתי

זהות -שכבה ז'

זהות

מותגים – מה הם אומרים עלינו?

-

התלמידים יפתחו מודעות לנושא
המותגים.
התלמידים יפתחו ביקורת אישית
כלפי נושא.
התלמידים יבינו שמרכיבי זהותם
מורכבים הן מאישיותם והן
מהמראה החיצוני שלהם.

-

השתתפות פעילה
הקשבה
שיתוף פעולה
ביטוי אישי

-

דפי A3

-

עיתונים

-

טושים/כלי צביעה

-

כרטיסיות עם שמות של
מותגים שונים
)אלקטרוניקה ,ביגוד ועוד(

-

מקרן/ברקו

משחק פתיחה :סבב בין כל חברי הקבוצה -איזה פריט לבוש שיש לי בארון
אני הכי אוהב ולמה? ) 10-15דק'(
גוף הפעילות:
קולאז' מותגים

 75-90דק'

מחלקים את הקבוצה ל 2-קבוצת בנים וקבוצת בנות .כל אחת מהקבוצות
מקבלת דף  A3עליו מצויירת דמות נשית )לקבוצת הבנות( דמות גברית
)לקבוצת הבנים( המשימה :על כל קבוצה להלביש את הדמות שלה באופן
בו היא בוחרת )בעזרת עיתונים,טושים וכו'(.בסיום עושים סבב -כל קבוצה
מציגה את הדמות שלה ולמה היא בחרה להלביש אותה כך 30-40) .דק'(
שאלות לדיון :למה בחרתם את המותגים שבחרתם? מה אתם יודעים על
המותגים?מי לובש מותגים? כמה זה עולה לדעתכם? לפי מה בחרתם? האם
כולם לובשים את זה?

אין

כמה זה עולה לי?
המדריך מניח במיקום מרכזי כרטיסיות עליהם שמות של מותגים שונים
)ביגוד ,אלקטרוניקה ,מזון ועוד( כל פריט יוצג ע"י שם המותג והתחום.
סבב :כל אחד מחברי הקבוצה יאמר כמה להערכתו עולה כל פריט.
ההערכות של כל משתתף יסוכמו ע"י טבלה קבוצתית על הלוח/בריסטול.
בסיום – מציג המדריך את שווים האמיתי של סה"כ הפריטים 15-20) .דק'(
שאלות לדיון :כמה עולה שיעור פרטי? כמה שעות עבודה נדרשות להורים
ע"מ להגיע לסכום הזה? כמה כסף להערכתכם מושקע כעלות כוללת של
תפעול קבוצת עזריאלי אחת לעומת שוויים של סה"כ המותגים?
סרטון לסיום :פוטו שופ -איך משנים את הדמויות ולמה הופכים אותם?
) 5-10דק'(
פיתוח ,עיצוב ועריכה :מאיר אביטן

שאלות לעיבוד:
האם מישהו למד היום משהו חדש על מותגים שהוא לא ידע?
מה הוא היחס שלכם כלפי מותגים? האם זה חשוב לכם בחיי היום יום?
האם המראה החיצוני הוא נדבך משמעותי בחייכם? אם כן מדוע? האם זה יישאר כך?
מה לדעתכם חשוב יותר? המראה החיצוני? האישיות? אולי שניהם?

נספח לכרטיסיות:

אייפון

אייפד

ג'ינס של לוייס

המבורגר
במקדונלדס

אופנים חשמליים

נעלי ספורט נייק

תיק של ג'נספורט

קוקה -קולה

מחשב נייד

חולצה של אדידס

סושי

סמראטפון

נעלי אלדו

שמלה של קסטרו

משקפי שמש של

עגילי זהב

גלידה של בן אנד

שעון פולו

קרולינה למקה

ג'ריס

מעיל עור

שרשרת כסף

