עושי
טוב

אני והקבוצה

שיח בנושא מעשי טובי
מאת הראל מוטרו ,פנימיית "אחוזת שרה"

מטרת הפעילות:
לעורר חשיבה על משמעותה של התנהגות טובה ולעודד יוזמה של עשיית טוב לזולת.
אביזרי:
 תמונות של דמויות מסרטי ילדי ,חלק דמויות של "טובי" וחלק של "רעי" )נספח( חמישה קלפי משחק לכל ילד )נית להשתמש ג בדפי ממו( כרטיסיות סיטואציהמהל הפעילות:
א .המדרי יציג כל פע דמות אחת  .הילדי יזהו את הדמות ,באיזה סיפור/סרט היא מופיעה
וימיינו אות ל"טובי" ול"רעי".
נשאל את מה עושה את הטובי "טובי" ואת הרעי "רעי"? ע מי ה מזדהי?
רוב האנשי מזדהי ע הטובי ,בכולנו יש טוב ,כולנו עושי מעשי טובי.
נניח לדמויות המוכרות ונבטיח לחזור אליה שוב.
ב .נשחק את המשחק "לי זה קרה"
כל ילד יקבל חמישה קלפי .המדרי יקרא כל פע סיטואציה.
מי שזה קרה לו שול #קל #ומניח אותו לפניו.
הסיטואציות צריכות להיות מותאמות לחיי הילדי.
לדוגמא:
 -1המזכירה אמרה לי בוקר טוב ועניתי לה בוקר טוב.
 -2המדרי בקש ממני להיות בתורנות שטיפה ,למרות שזה לא תורי הסכמתי.
 -3חבר בקש ממני שאכבד אותו בממתק וכבדתי אותו.
 -4א הבית בקשה ממני שאעזור לה להביא את הכביסה ועזרתי לה.
 -5המנהל בקש ממני להרי לכלו שהיה על השביל והרמתי.
נראה כמה כרטיסי של #כל ילד .נעודד ונאמר שאכ אנחנו רואי כא התנהגות טובה מאד.
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כל ילד יאסו #את הקלפי שלו ונקיי סיבוב נוס#
שימו לב :הפע לסיטואציות נוסח שונה.
לדוגמה:
 -1אמרתי בוקר טוב למזכירה בלי שהיא אמרה לי.
 -2היה חסר ילד בתורנות שטיפה ,ניגשתי אל המדרי ואמרתי לו שאני יכול לעזור.
 -3אכלתי ממתק ושאלתי חבר א הוא רוצה.
 -4ראיתי את א הבית שלי ע עגלת הכביסה ,רצתי אליה והצעתי לקחת במקומה.
 -5ראיתי לכלו על השביל והרמתי אותו.
נראה כמה כרטיסי הרי כל ילד הפע ונבח:
-

הא היה הבדל בי שני הסיבובי? ובכ מהו?

-

אי הרגשנו כשאנחנו יזמנו את המעשה?

-

אי הרגיש האד שעבורו עשינו את המעשה הטוב?

-

הא היה הבדל בתגובות שקבלנו?

בסיבוב הראשו ,בדקנו מצבי בה בקשו מאתנו לעשות דברי ואכ עשינו את זה.
בסיבוב השני אנחנו יזמנו את המעשה הטוב.
כולנו אנשי טובי וכולנו נוהגי לעשות מעשי טובי.
בחיי היו יו אנחנו עושי הרבה מאד דברי טובי שמצופה מאיתנו לעשות.
זה טוב ונכו ויוצר עבורנו סביבה שנעי וטוב לחיות בה.
ע זאת חשוב שנבדוק מתי מזדמ לנו לעשות ג מעשי טובי מיזמתנו.
לכולנו יש את ההזדמנות ליזו ולעשות דברי טובי ,קטני וגדולי,
זה מעודד תחושה טובה שלנו ע עצמנו ,מעורר הערכה ומדרב את הסביבה לחיות באווירה טובה
של נתינה ועזרה לזולת.
לסיו נחזור אל הדמויות של ה"טובי" ונראה איזה סוג של מעשי טובי ה עשו.
נראה שהדמויות שמיינו כטובי בתחילת הפעילות והזדהינו אית ,ה אלה שיזמו מעשי טובי.
תשובות:
 .1אלאדי )אלאדי(  -טוב
 .2ג'פאר )אלאדי(  -רע
 .3סימבה )מל האריות(  -טוב
 .4סקאר )מל האריות(  -רע
 .5מושו )מולא(  -טוב
 .6מולא )מולא(  -טוב
 .7וודי ,באז וג'סי )צעצוע של סיפור(  -טוב
 .8בולט )בולט(  -טוב
 .9החיה )היפה והחיה(  -טוב
 .10סיד ודאגו )עיד הקרח(  -טוב

 .11הארי פוטר )הארי פוטר(  -טוב
 .12קווינס קווירל )הארי פוטר(  -רע
 .13חנהל'ה ושמלת השבת  -טוב
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