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   שלווה בחווה
  על אחריות ואכפתיות

  
  
  

הכל היה . בשלווה וברוגע יחד בעלי חיי� שחיוקבוצת מתאר ה לפנינו סיפור מעול� החי

  .טוב ונפלא עד שפרצה מריבה שהעיבה על השלו� ששרר ביניה�

מקילה על הילדי� , העובדה שהפעילות סובבת סביב בעלי החיי� ולא בני האד� 

  .רה ספונטניתלהתבטא בחופשיות ובצו

  

  :מטרות

ושתרומתו לכלל  משפרת את , שלכל פרט בקבוצה ייחוד  משלו, לחזק את ההבנה ♥

  .איכות החיי�

שבעזרת רצו� טוב ופתיחות נית� לגשר על קשיי� ובעיות , לפתח מודעות לכ� ♥

  .חברתיות

♥ �  שיחס של כבוד לזולת ולזכויותיו יוביל לחיי חברה תקיני� , לעזור לילדי� להבי

  .ובריאי�        

  

  :חומרי�

� .מאת מנוחה בקרמ�" שלווה בחווה"הסיפור  

  beckerman@012.net.il: לרכישת הספר פנו אל הסופרת מנוחה בקרמ� במייל  

�  .דמויות מצולמות של בעלי החיי� שבסיפור לצביעה 

� צבעי� 

�  סדרת שקפי� של הסיפור+מקר� שקפי�  

  

  אני והקבוצה
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  :מהל� הפעילות

  

  . חת ויצבע אותהכל ילד יבחר לעצמו חיה א   � א 
  

      היא תנקה הביצה : קראו במקהלה   ,ענו כול�" : קוראי� את הסיפור עד הקטע  �ב

   ".שלה         

  . מציגי� את החיה שה� צבעו ומשמיעי� את קולה, הילדי� משתתפי� בקריאה         

  

  :עורכי� ע� הילדי� את הדיו� הבא    � ג

    ? כיצד יגיבו שאר החיות?  ואולי תסרב? הא� תנקה? מה לדעתכ� תעשה התרנגולת      

  ?הא� יתחיל תהלי� של משא ומת� ביניה� עד לפתרו� הבעיה      

  כאשר מתפתח דיאלוג בי� בעלי החיי� שת" את הילדי� שמייצגי� חיה מסוימת         

  .ע את כול�  בצדקתוכאשר כל אחד מנסה לשכנ, להתבטא ולהתווכח ביניה�       

  . נוכל לראות שחיכוכי� ומריבות פורצי� כאשר כל אחד חושב רק על עצמו      

     �  .    חשוב עוד להדגיש  ולשי� לב כיצד עלולה לפרו# מריבה גדולה מדבר שטותי וקט

  .... לפעמי� אפילו  שוכחי� ממה התחיל הכול      

                   

   סיו� הסיפור  � ד 

  :ונראהבקריאת הסיפור  �נמשי   

ירו# בשמחה  שכל אחד , ולגרו� לכ�  כיצד הצליחה העיזה לשנות את האווירה

  ?ולהחליט לנהוג אחרת במעשיה� מה גר� לכול� להתבייש? תפקידו למלא את 

  

  ל   ווהכ .הציעה מהגבינה שהביאהוהתעניינה בשלו� שכניה , העיזה גלתה אכפתיות   

   .לתמורה ובלי לצפות וסרמ תלא הטפל ,ברוח טובה   

וכ� הצליחה להחזיר את השלו� והשלווה ליושבי , הקרינה דאגה ואהבה העיזה

  .החווה

  

  

  

  חיסלו המריבה �החו� והאהבה

 


