אני והקבוצה

באר הפפי
מטרות:
שיפור האווירה והיחסי הבי אישיי בקבוצה.
חומרי:
 סיפור "הפפי" בריסטול וטוש לתלייה על הקירמהל הפעילות:
 מכיני את הקבוצה לכ שה עומדי לשמוע סיפור .עליה להקשיב לו מבלי לשאול שאלות. מספרי את הסיפור "באר הפפי" )נספח( מבקשי מכל אחד לפנות אל האד שיושב מימינו ולתת לו פ .יש לזכור שההוראה "לאשואלי שאלות" ,עדי תקפה.
 עורכי דיו ע המשתתפי :מה אנחנו יודעי על הפפי? ה נעימי ,רכי ,ה לא נגמרי.ה נעימי לנות ונעימי למקבל .א כ ,מה יכולי הפפי להיות?
 אחרי שכל חני חשב ונת לשכנו פ – אנו שואלי את החניכי – מה ה קיבלו? )חיבוק,מחמאה ,חיו ,טפיחה על השכ ,נשיקה וכו'( כל אלה יכולי להחשב כפ .ה עוני על
הקריטריוני.
 נערו יחד רשימה על בריסטול של כל מה שהיינו יכולי להגדיר כפפי. מכריזי על "שבוע הפפי" בקבוצה .בכל שיחת ערב שואלי את החניכי מי קיבל פ וממי,ואי הוא הרגיש לקבל אותו.
 לסיכו נית לערו ע הילדי שיחה על התחשה שליוותה אות במהל שבוע הפפי .ומההיו רוצי לקחת אית הלאה לחיי בקבוצה.
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באר הפפי
באר רחוקה חי מל טוב לב ועמו האהוב .באר הזו ,אר הפפי ,כל תינוק
שנולד קיבל תיק ר מלא בפפי .הפפי היו נעימי למקבל ונעימי לנות
וה א פע לא נגמרו .כל האנשי באר הפפי תמיד חילקו פפי ברוחב
לב ,ולכ ה ג קיבלו פפי ולכול היה מאוד נעי .האנשי באר הפפי
היו מאוד מאושרי ותמיד היה טוב באר הפפי .עד שיו אחד הגיעה לאר
הפפי אשה אחת שלא נולדה באר הפפי ולכ היא הפיצה שמועה
שהפפי עומדי להסתיי ,שלא כדאי לחלק יותר פפי כי ה ייגמרו ולא
יישארו יותר .האנשי באר הפפי מאוד נבהלו והפסיקו לחלק פפי וכמוב
שג הפסיקו לקבל פפי ,ולאט לאט נהיה לא נעי באר הפפי .האנשי
הפסיקו להיות נעימי והיה עצוב באר הפפי.
מל הפפי הרגיש בדבר ,חקר ומינה צוות בלשי שיחפשו את המקור
לבעיה ,ואז הוא "עלה" על כ שהאשה היא שהפיצה את השמועה.
קרא מל הפפי לאשה אליו לארמו ואמר לה" :מדוע עשית זאת"? האשה
התביישה ואמרה" :קנאתי באנשי הפפי על תיקי הפפי הרכי והנעימי
שלה .לי אי תיק כזה".
"אעשה אית עסק" ,אמר מל הפפי" ,את ל תיק ר ומלא בפפי ,כמו
שכל אחד בארצי מקבל ,ובתמורה את תלכי אל האנשי ותגידי לה שזו רק
שמועה ושהפפי לא עומדי להיגמר".
הסכימה האשה לעסקה של מל הפפי .היא קיבלה תיק ר מלא בפפי
ואחר כ היא סיפרה לכול שהיא הפיצה שמועה .האנשי סלחו לה ,ושוב
התחילו לחלק פפי ולקבל פפי .ושוב נהיה מאוד נעי ונחמד באר הזו.
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