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 חברים בצבעים

 רכז הדרכה הפעילות באדיבות יובל אפלבוים,

 מרכזים חינוכיים טיפולים -"יד רחל" 

 
 מטרות:

 בכך כי כל אחד רוכש סוגים שונים של חברים ויבינו שעובדה זו היא טבעית ולגיטימית.הילדים יכירו 
 

 חומרים:

 דיסק-רדיו 

 דיסק עם השיר "חברים בכל מיני צבעים" של שרית חדד 

 נספח( מילות השיר על בריסטול התלוי על הקיר( 

 לבן .ירוק, , כחול, כתום, אמים לצבעים המוזכרים בשיר: חוםבריסטולים בצבעים תו 

  חוברות המורכבת מדפיA4 בצבעים תואמים לבריסטולים כמספר המשתתפים 

 כלי כתיבה 
 

 הכנות:
 על כל בריסטול תהייה כתובה כותרת אחרת לפי המפתח הבא:

 

 חום: עזרה ועידוד
 כחול: סודות

 כתום: משחק והנאה
 ירוק: תחביב/תחום עניין משותף

 לבן: בית הספר
 
 תלויים במרחב החדרהבריסטולים יהיו *
 

 מהלך הפעילות:
 בתחילת הפעילות יתנגן השיר "חברים בכל מיני צבעים" של שרית חדד ברקע והילדים ישירו ביחד .

עם סיום השיר יקבל כל ילד לידיו חוברת צבעונית וכלי כתיבה. בכל שלב יקבלו הילדים רמז שישלח 
יצטרכו לכתוב בדף המתאים בחוברת שבידיהם, שם אותם לבריסטול בצבע מסוים. כשיגיעו לבריסטול, 

 של חבר העונה לקטגוריה הרשומה על הבריסטול ואת הדבר המשותף באותה קטגוריה.
יצטרכו הילדים לרשות שם של חבר שעוזר להם ומעודד אותם כשקשה להם ולרשום  -בקטגוריה החומה

 מקרה שבו הם קיבלו את אותה עזרה או עידוד מחבר
 יכתבו שם של חבר שהם מוכנים לגלות לו סודות ואם ירצו יוכלו לכתוב גם סוד שגילו לו -בדף הכחול
יכתבו שם של חבר שאתו הם אוהבים לשחק ויציינו משחק שאהוב עליהם במיוחד עם אותו  -בדף הכתום

 חבר
ייכתבו שם של חבר שיש להם תחביב משותף או תחום עניין משותף ויציינו מהם אותם  -בדף הירוק

 חביביםת
ייכתבו שם של חבר שאתו הם אוהבים ללמוד בכיתה ויציינו מה השיעורים שהם הכי נהנים  -בדף הלבן

 ללמוד אתו או מקצוע שהם הכי נהנים להכין איתו שעורי בית.
 

כמובן שחשוב להדגיש בהתחלה שמדובר בחוברת אישית ולא חייבים ) לאחר שימלאו את כל הדפים
יהיה לקיים שיחה קצרה על כך שלכולנו יש כל מיני סוגי חברים ועם כל אחד להקריא לאף אחד(, אפשר 

אנחנו אוהבים לעשות דברים אחרים. חשוב לבדוק מה קורה לילדים אם פתאום חברים רוצים לעשות 
דברים עם ילדים אחרים? או מה זה אומר על החברות שלי עם מישהו אחד אם אני מעדיף לעתים 

 חר?לעשות משהו עם מישהו א
 ניתן לבקש שיתוף בעל פה בכל תחנהבמידה וילדי הקבוצה מתקשים מכל סיבה שהיא לכתוב, 
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  חברים בכל מיני צבעים
 חנה גולדברג מילים:

 יוני רועה לחן:
 

  יש לי חבר חום כמו שוקולד

  כשאני עצובה הוא תמיד כזה נחמד

  נכון שהוא ממני לגמרי אחר

  איך אפשר לוותר? אך על כזה חבר
 

  יש לי חברה עם עיניים כחולות

  שלה אני מספרת את כל הסודות

  נכון שהיא ממני לגמרי אחרת

  אבל היא חברה כזאת נהדרת
 

  איזה כיף שיש המון חברים

  המון חברים בכל מיני צבעים

  חומים, כתומים, שחורים ולבנים

  איזה כיף שיש כאלה חברים
 

  ם נמשיםיש לי חבר ג'ינג'י ע

  איתו הכי כיף לעשות חיים

  אז נכון שהוא ממני לגמרי אחר

  אך על כזה חבר איך אפשר לוותר?
 

  יש לי חברה שחורה עם תלתלים

  שתינו מגדלות גור חתולים

  נכון שהיא ממני לגמרי שונה

  אבל היא חברה כזאת נפלאה
 

 איזה כיף שיש המון חברים...
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