כפר נופש לעכברי

שלב קבוצתי
אחריות קבוצתית/
קבלת החלטות

על התלמידים לבנות כפר נופש לעכברים ולשווק אותו ,כאשר לכל אחד
מהתלמידים חייב להיות תפקיד במשימה.
הפעילות מתאימה בעיקר לקבוצה שעברה תהליך נכון ,לקבוצה מגובשת.

• התלמיד ילמד לחשוב "מחוץ
לקופסה" בצורה יצירתית.
• התלמיד יפתח את יכולת
התקשורת הבין-אישית.
• התלמיד יפתח כושר
מנהיגות ולקיחת אחריות.



 2קרטוני ביצוע
דפים
כלי כתיבה
דבק
אם הפעילות לא מתקיימת
בטבע יש להביא גם חומרי
יצירה נוספים ,כגון בריסטולים,
בקבוקים ,צמר גפן ,פקקים,
סוגי קלקר ,קופסאות ,מנקי
מקטרות ועוד.

• מנהיגות
• עבודת צוות
• חשיבה
יצירתית

הערכות לפעילות:

אם הקבוצה גדולה ,אפשר לחלק אותה ל 2-קבוצות שיתחרו זו בזו.
יש להכין לכל קבוצה חומרי יצירה בסיסיים ולומר למשתתפים שהם
יכולים להשתמש גם בחומרים נוספים מסביבת העבודה שלהם.
יש להכין דף חלוקת תפקידים לכל התלמידים )שם התלמיד ,תפקיד(
שימולא על ידם .יש לדאוג שיהיו  2-4תלמידים חיצוניים ,שאותם יצטרכו
התלמידים לשכנע לבחור בכפר הנופש שלהם.



 60ד'

הנחיות לקבוצה:

"ברוכים הבאים לתחרות 'הכפר של המדינה' .הפעם התבקשתם לתכנן
ולבנות כפר נופש לעכברי הצמרת שהגיעו לחופשה בארץ .שימו לב ,כל
אחד מחברי הקבוצה צריך לקבל תפקיד .קבוצה שיהיו בה תלמידים
שלא יהיה להם תפקיד תיפסל .לאחר בניית כפר הנופש תצטרכו להציג
לפני חברי הוועדה את כפר הנופש שבניתם .חברי הוועדה
יתנו ניקוד על הרעיון ,על הביצוע ,על שיתוף הפעולה
ועל הצגת המיצג שבניתם .יש לכם  60דקות ,צאו לדרך!"

• דגשים נוספים:
אפשר בהתחלה לחלק את הזמן ,לדוגמה לומר
שהזמן לתכנון הוא  20דקות ,הזמן לחלוקת תפקידים
הוא  6דקות וכו'.
יש לדאוג של"חברי הוועדה"
יהיו שאלות מונחות ותוך כדי
תצפית הם יענו עליהן.
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שתפו אותנו :איך הרגשתם במשימה?
האם הייתה ביניכם עבודת צוות? מדוע היא חשובה
כל כך?
מה היה צריך כל אחד מחברי הקבוצה לעשות
כדי להצליח במשימה בצורה הטובה ביותר?
אלו קשיים עלו במהלך המשימה וכיצד התמודדתם
איתם?
מה לקחתם מהמשימה הזו לחיים?
איך עבדתם? האם נעשתה חלוקת תפקידים בתחילת המשימה? האם חשוב
שלכל אחד יהיה תפקיד מוגדר? האם היו כאלה שלא רצו להשתתף? מדוע?
איפה אני בוחר להיות במשימה קבוצתית )במרכז העיניים? בחוץ? פסיבי
וכו' (...האם ככה אני מתנהל בחיי?
האם הצגתם את הפרויקט בצורה משכנעת? מהו שיווק טוב? למה הוא נחוץ
בחיי היום יום?
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