שלב קבוצתי

טופס טיולים

גיבוש

כל תלמיד ימלא טבלה שיש בה רשימה של תכונות אופי .עליו לכתוב ליד כל תכונה
למי מחבריו בקבוצה יש תכונה זו .לאחר מכ התלמידי מסתובבי וכל תלמיד
צרי לחתו ליד התכונות שלו.

• התלמיד ילמד למצוא את
הטוב שבחברו.
• התלמיד יעלה את רמת
הבטחון העצמי שלו.
• התלמיד ילמד לשתף
פעולה עם חבריו.

דפי
כלי כתיבה

• אמון
• עבודת צוות
ושיתוף
פעולה

הערכות לפעילות:

יש לצלם את הטבלה שנמצאת בנספח המצ"ב ולחלק לכל
המשתתפים .יש להושיב את התלמידים במעגל ולהסביר את
המשימה.

 20-30ד'

הנחיות לקבוצה:

לפניכם "טופס טיולים" עם רשימת תכונות .עליכם למלא את
שמות התלמידים שבקבוצה בתוך הטופס .שימו לב ,ניתן
למלא שם תלמיד בכמה תכונות אך לא יותר מ ,3-בנוסף
עליכם לוודא שכל שמות התלמידים מופיעים בטבלה.
לאחר סיום המשימה נתכנס שוב וכל תלמיד יחתום ליד
התכונה המיוחסת לו .אם הוא חושב שהתכונה לא מתאימה
לו ,הוא לא יחתום .בהצלחה!
• דגשים נוספים:
נוצר מצב שכל ילד נפגש עם שמו לצד תכונה
חיובית עשרות פעמים ומתקיים בכיתה מעין
סיור של פרגון בין כל המשתתפים.
הפעילות מתאימה לקבוצה שמגובשת
מספיק כדי שחבריה יוכלו
להרגיש בנוח.
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מה למדתם מהפעילות?
האם סימנתם את התכונות לפי היכרות או לפי מה שנראה
לכם מתאים?
מדוע חשוב לדבר על התכונות הללו אצל כל אחד? מדוע
חשוב לחזק אחד את השני?
האם נעים לכם לדעת שחושבים שיש לכם את התכונות
הללו? כיצד זה גורם לכם להרגיש?
האם גיליתם על עצמכם דברים חדשים? האם גיליתם על חברים שלכם דברים
חדשים?
האם ביום יום אתם נוהגים לומר לחברים או למשפחה וכו' את התכונות הטובות
שלהם? מדוע?

התכונה

שם

בעל\ת כושר ארגון
יש לרשום כל אחד מחברי
הקבוצה לפחות פעם אחת.
אין לרשום שם של תלמיד יותר
משלוש פעמים.

עומד\ת על דעתו\ה
מצליח\ה להצחיק
פתוח\ה
סבלני\ת

לא חייבים למלא את כל
התכונות .בכל תכונה ניתן לרשום
מספר חברים.

מוכן\ה לשתף פעולה בצוות
כן\ה
מפרגן\ת
מציאותי\ת
מגלה כושר מנהיגות
עוזר\ת לזולת
יצירתי\ת
מאופק\ת
כיף להיות איתו\ה
אפשר לקבל ממנו\ה יעוץ
ניתן ללמוד ממנו\ה הרבה
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