אני והקבוצה

חברות  -אפשר להגיד לא
מתו "העול על פי תו וגיא" תכנית בהפקת הטלוויזיה החינוכית בשיתו "אשלי"
הפעילות לקוחה מתו חוברת ההפעלות שנכתבה ע"י צוות המרכזייה החינוכית הארצית "ילדי
בסיכוי" ומבוססת על המונולוג החמישי של מונה בערכה המוקלטת "הפיצוחייה של מונה".
מטרות:
לבדוק הא סירוב לחבר עלול לפגו בחברות.

לברר עד כמה הצור בשייכות ובחברות עלול לפגוע בשמירה על העצמיות.

תקציר:
נופר מזמינה את חברתה גלי למסיבה .גלי נענית בחוסר חשק כי לא נעי לה לסרב.
למרות הבטחתה לאמה ,גלי חוזרת מהמסיבה באיחור רב ,וגורמת לה דאגה רבה.
בשיחה לאחר מכ בי מונה לגלי ,מונה מסבירה לגלי שעמידה על עקרונות אינה פוגעת בחברות.
חומרי:




פרק  5מתו "הפיצוצייה של מונה" "אפשר להגיד לא"
 3מכתבי קוראי
דפי ומכשירי כתיבה

מהל הפעילות:
 הקבוצה צופה בפרק המוקלט מהסדרה ומתבקשת לתאר במילי שלה את מה שהתרחש זהעתה על המס.
 מתחלקי ל  3קבוצות. המדרי מכריז" :אנחנו מערכת של עיתו לנוער .כל קבוצה היא צוות יעו למדור "קוראי –שואלי".
למערכת הגיעו  3מכתבי קוראי .כל צוות מתבקש לעיי באחד המכתבי ,לדו במכתב ולענות
תשובה לקורא".
כל קבוצה מקבלת מכתב ועונה על השאלות במכתב תשובה.
 יש אפשרות לתת לילדי לנסח מכתבי משל עצמ. מתכנסי למליאה ,קוראי מכתב ואת תשובת הקבוצה .אפשר לקבל הערות ,ותשובות מחברי כלהקבוצה.
נקודות לדיו:





עד כמה אנחנו מוכני לרצות את החברי שלנו על חשבו ההעדפות שלנו?
הא חברי טובי צריכי תמיד להסכי אחד ע השני?
הא אנו יודעי ג לקבל תשובה שלילית ולא רק לקבל אותה?
הא יש לכ דוגמאות לחברות טובה?
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המכתבי

עור יקר,
יש לי חברה טובה .היא החברה הכי טובה שלי ,אבל אנחנו מאד שונות בדברי
שאנחנו אוהבות לעשות .בסופו של דבר אני תמיד מוצאת את עצמי עושה את מה
שהיא אוהבת .היא תמיד מבטיחה "אח"כ נעשה את מה שאת רוצה" אבל
למעשה זה א פע לא קורה .מה עלי לעשות?

עור יקר,
חברה שמאוד חשובה לי מתנה את החברות שלנו בניתוק הקשר ע חברות
אחרות שהיא לא מסתדרת אית .כשניסיתי להיות בקשר ע מישהי בקבוצה
שהיא לא מחבבת ,היא איימה לנתק איתי את הקשר .מה לעשות?

עור יקר,
יש לי חבר שתמיד מנסה לגרו לי לעשות דברי שאני לא אוהב למשל להסתובב
ע חברי שאני לא ממש מחבב או לבזבז כס על פיצה ושאוורמה .אבל הוא
החבר הכי טוב שלי .מה אעשה?
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