שלב קבוצתי

הכדור המרחף

אחריות קבוצתית

על הקבוצה להעביר קונוס שעליו מונח כדור ממקום אחד למקום שני בעזרת
חבלים .פעילות זו מתאימה לשלב בו חברי הקבוצה מכירים אחד את השני
ועברו כמה פעילויות יחד.

• התלמיד ישפר את יכולת
הריכוז שלו.
• התלמיד יתנסה בעבודת
צוות וגיבוש.
• התלמיד יתמודד עם הצלחה
והפסד.








קונוס שאליו ניתן לקשור
חבלים
 2בסיסים לקונוס
כדור
חבלים דקים כמספר
המשתתפים

סובלנות
וסבלנות
אמון
הקשבה
יצירת תקשורת
חיובית

הערכות לפעילות:

יש לקחת קונוס ,להפוך אותו ועל בסיסו להניח כדור .אל הקונוס יש
לקשור חבלים מכל הצדדים כמספר המשתתפים ,כל משתתף אוחז
בקצה החבל.
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הנחיות לקבוצה:

"עליכם להעביר את הכדור כשהוא מונח על גבי הקונוס לצד השני של
המסלול בלי שהוא ייפול .ברגע שהכדור נופל ,עליכם לחזור לנקודת
ההתחלה".

יש להכין את אזור
הפעילות שיהיה נקי
ממכשולים כמו אבנים
וכו'.

• דגשים נוספים:
ניתן להעלות את רמת הקושי ,למשל אף אחד לא ידבר חוץ מנציג אחד,
או לכסות את העיניים של חברי הקבוצה ורק אחד ידריך אותם וכו'.
אפשר להוסיף את אפקט הזמן ולהגביל את המשתתפים
לזמן קצוב מראש.
אפשר לבצע את המשימה גם ללא הקונוס :נותנים לכל
המשתתפים לאחוז בקצוות החבלים ומניחים את
הכדור במרכז "הכוכב" שנוצר .מבקשים מהם לעבור
את המסלול בלי להפיל את הכדור.
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איך הרגשתם בפעילות?
האם כל אחד מכם לקח חלק במשימה?
מה היה קשה בביצוע המשימה?
מהו הגורם המרכזי להצלחת המשימה? )ריכוז ,גיבוש,
שיתוף פעולה ,צורת דיבור וכו'(
מה הרגשתם כאשר הצלחתם במשימה? מה הרגשתם
כשלא הצלחתם?
איפה זה פוגש אותי בחיים? היכן ביום יום אתם נתקלים במצבים בו אתם צריכים את
הגורמים שעזרו לכם להצליח במשימה כדי להשיג מטרה? )בבית ,בבית הספר ,עם
חברים (...מה התוצאה של המצבים הללו? )עזרה בלימודים ,בבית(...
אילו משימות בחיים דורשות מאיתנו ריכוז ,שיתוף פעולה ,הקשבה וכו'?
האם יש מקומות בחיים בהם אני צריך לקחת יוזמה ואחריות? איפה?

זהו סיפור על ארבעה בני אדם ששמותיהם:
כולם ,מישהו ,כל אחד ואף אחד.
משימה חשובה הייתה צריכה
להתבצע
וכולם נתבקשו לעשותה.
כולם היו בטוחים שמישהו יעשה
אותה.
כל אחד היה יכול לעשות אותה,
אבל אף אחד לא עשה אותה.
מישהו התרגז על העניין היות וזו
הייתה
עבודה לכולם.
כולם חשבו שכל אחד יכול לבצע
זאת,
אבל אף אחד לא תיאר לעצמו
שכולם לא יעשו זאת.
העניין הגיע לסופו שכולם
האשימו מישהו אחד,
כאשר אף אחד לא ביצע מה שכל
אחד יכול
היה לעשות.
מסקנה  -שיתוף פעולה מביא להצלחה!
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