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  אל עצמי

  אביבה עזר/  שמחה של יומיום

  
  

  :מטרות

  .יו��ברצ� אירועי היו�,  את השמחות הקטנות בחיינוללמוד לראות ☺

  

  :חומרי�

  "תראו אותי אני שמח סת� פתאו�", "איזה יו� שמח לי היו�: "השירי�, מוזיקה שמחה -

  בצורת סמיילי " כיסי שמחה", "אני שמח סת� פתאו�, תראו אותי: "דפי� -

  כלי כתיבה -

  המו� מצב רוח טוב -

  

  :מהל� הפעילות

מקריאי� קטע על שמחה של רבי נחמ� או קטע מתו� , משמיעי� את אחד השירי� השמחי� -

  .היו�/ עושי� סבב שבו כל אחד מספר מה שימח אותו השבוע". פוליאנה"הספר 

ומבקשי� מכל אחד לכתוב את שמו ולמלא ..." תראו אותי אני שמח"מחלקי� לכל ילד ד� 

שמעתי ", "הצלחתי במבח� בחשבו�: "סמיילי� כל מיני דברי� שמשמחי� אותו כגו�בתו� ה

  .'וכדו" בדיחה טובה

כל אחד כותב את שמו וממלא , )בצורת לב או בצורת סמיילי(לחילופי� מכיני� לכל ילד כיס 

  .את הכיס שלו בפתקי� עליה� ירשו� את הדברי� שמשמחי� אותו

מבקשי� מכל . כיס שאינו שיי� לו/ חלקי� לכל ילד ד� הכיסי� ומ/ אוספי� את כל הדפי�  -

נותני� כמה דקות . משתת� לבחור דבר אחד משמח שכתב חברו ולנסות לשמח אותו

  .מתחילי� בשמחה... למחשבה ו

  ילד שכתב    , אפשר לצאת איתו לטיול קצר באיזור, ילד שכתב שטיול משמח אותו:         לדוגמא

  . נותני� לו מחמאה וכ� הלאה–תו         שמחמאה משמחת או

סביר להניח שבמהל� הפעילות לא נצליח לשמח את כל הילדי� ולבצע את כל מה שכתבו אבל  -

חשוב שהמדרי� יציי� לעצמו את הדברי� שלא התבצעו בפעילות ולקבוע לקיי� אות� במהל� 

  .השבוע

 שמחה ולהקדיש זמ� נית� לקיי� בימי� שאחריה שבוע. חשוב שהפעילות תמשי� להדהד בקבוצה

בכל , בריקודי� וכ� להקדיש את הדקות הללו לשמח מישהו מהקבוצה, בשירה: לשמחה בכל יו�

בשיחת הקבוצה היומית אפשר לתת . שלו" כיס השמחה"בהתא� למה שכתב ב, יו� מישהו אחר

כמו כ� מומל& להקריא . מקו� לסבב שבו כל אחד יספר על דבר משמח שקרה לו באותו יו�

  .לילדי� גדולי� יותר נית� להמלי& לקרוא את הספר בעצמ�. כי� את הספר פוליאנהבהמש
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  :רבי נחמ� מברסלב  היה אומר

  "מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד" ☺

  "אי� יאוש בעול� כלל" ☺

  "על ידי ריקודי� והמחאת כ� אל כ� נעשה המתקת הדיני�" ☺

כי ניגו� , יזה ניגו�טוב לאד� להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו ע� א" ☺

  "הוא דבר גדול וגבוה מאוד

  
  ר קספר"מופע הארנבות של ד/  תראו אותי אני שמח סת� פתאו�

  תראו אותי

  אני שמח סת� פתאו�

  תראו אותי

  הכל נראה לי יפה היו�

  כמו חלו�

  ...סת� פתאו�

  תלמה אליגו� רוז/ איזה יו� שמח לי היו� 

  איזה יו� שמח לי היו�

  !איזה יו�

  ע בא אורח לי היו�פת

  !איזה יו�

  

  איזה יו� שמח

  יו� של הפתעות

  .העול� מלא ניסי� ונפלאות

  איזה יו� שמח

  יו� של הפתעות

  העול� מלא ניסי� ונפלאות

  !איזה יו�

  

  איזה יו� שמח לי היו�

  !איזה יו�

  השדה פורח לי היו�

  !איזה יו�

  

  ...איזה יו� שמח

  איזה יו� שמח לי היו�

  !איזה יו�

   בולע כל היו�שוקולד

  !איזה יו�

  

  ...איזה יו� שמח

  

  איזה יו� שמח לי היו�

  !איזה יו�

  לטייל נוסע כל היו�

  !איזה יו�

  

  ...איזה יו� שמח

  

  איזה יו� שמח לי היו�

  !איזה יו�

  וחבל שהוא בורח לי היו�

  !איזה יו�

 ...איזה יו� שמח
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   ":פוליאנה"תקציר הספר 

 .11בהיותה כבת , ית דודתה לאחר מות הוריהפוליאנה היא  ילדה עניה שנשלחת לב

היא מתייחסת אל פוליאנה בקפדנות וקובעת . מרירה ועשירה, בודדה, היא אשה מבוגרת, דודתה

  .בחדר קט� ועלוב, את חדרה בעליית הגג

המציא " משחק"את ה. משחק השמחהאת חייה מלווה . שמחהמילת המפתח של פוליאנה היא 

 בכל � כללי המשחק ה� . אשר נסה לעודד אותה ולרומ� את רוחה בתנאי חייה� הקשי�, אביה

  .רע או קשה יש למצוא נקודה חיובית כל שהיא בה נית� לשמוח, יהיה איזה שיהיה, מצב

א נפצעת בתאונת דרכי� אשר גורמת לה מספר חודשי� לאחר שהגיעה פוליאנה לעיירה הי

פוליאנה חושבת בתחילה כי רגלה שבורה וג� בזה מוצאת מקו� . לשיתוק במחצית הגו� התחתונה

  ..."ומחלה לכל החיי� אי אפשר לרפא, רגליי� שבורות נרפאות"לשמוח כי 

סוגלת היא אומרת בבכי כי אינה מ, כשמגלה פוליאנה את האמת כי לעול� לא תוכל ללכת יותר

  .יותר לשחק במשחק וכי אי אפשר למצוא משהו משמח במצב בו היא נתונה

אנשי העיירה אשר התרגלו לראות את פניה הצוהלות של פוליאנה ביניה� ושמעו כעת את אשר 

ומבקשי� ממנה למסור לפוליאנה כי התחילו ג� ה� לשחק , מתחילי� לבקר את בית הדודה, קרה

  .הו המשחק וכ� מצטרפת ג� היא למשחקי�הדודה תובעת להבי� מ. במשחק

  ...את� מוזמני� לקרוא את הספר? רוצי� לדעת מה קרה בסו�

  

  "פוליאנה: "מתו� הספר/ ' המשחק'
  

 0ִ9ְְמָחה פוליאנה ִק9ְָלה ֵאיְ� 7ִ8ְֶזְ.ָרה ֶנְנִסי 4ְמָרה" ?3ָָבר .ֹל ַעל 0ְֵמָחה ָ.ְ� ָ.ל -ְ, ָמה"

  . ַהַ=ג 9ֲַעִלַ;ת �ַהָ:ָט ַהֶחֶדר ֶאת

 ַהַ:9ִָיי� 9ְִגַלל ָהָיה ֶזה. ִמְ@ַמ�, א?ִתי ִלֵ<ד -9ָא", פוליאנה 4ְמָרה, "ַהִ<0ְָחק ֶזה"

  ". 9ִ8ֶַ:8ְִ,י ַה9A9?ת 9ְִמק?�, 9ְַמָ,ָנה 8ִֶ:9ְַלִ,י

  " ?ְל0ֵַחק Cֹה ֵי8 ָמה", ֶנְנִסי 4ְמָרה, "3ָָבר �B8 ְמִביָנה לֹא ֲאִני"

 פוליאנה 4ְמָרה, "ְמ0ֵַ<ַח לֹא הBא ִא� ַ=�, 3ָָבר 9ְָכל ִל0ְמַֹח ָלַדַעת הBא ַהִ<0ְָחק"

 ְצִריָכה 8ֲֶאִני 4ַמר -9ָא 4ז, ַק9ִָיי� 9ְִמק?� ְוִק9ְַלִ,י 9ָA9ה ָרִציִתי ֲאִני", 9ְִהְתַלֲהבBת

  " ?ח?8ֶֶבת לֹא -ְ,, ְ=ד?ָלה ְמאֹד 0ְִמָחה 9ֱֶאֶמת ְוזֹאת, ַלַ:9ִָיי� הְזקBָק לֹא 8ֲֶאִני ִל0ְמַֹח

  . 9ְֵעיֶניָה ָעלB Bְדָמע?ת המשולהבת ַהַ;ְל3ָה 8ֶל 9ְָפֶניָה ִהְת9?ְנָנה ֶנְנִסי

ְזָנח ָקָט� ֶחֶדר ַעל ִל0ְמַֹח ָלְ� ֵיB 8ָמה" AמB 9ְרֶֹגז 8ֲָאָלה, "?ַהְמפ4ֹר ַה9ִַית 9ְִקֶצה .  

 ֵמַה3ְָבִרי� ֵמָחָד8 ִמְתַרֶ=8ֶת ֲאִני, Eִ8ֶי ֵמַהֶחֶדר י?ֵצאת 8ֲֶאִני Cַַע� 9ְ8ֶָכל 0ְֵמָחה ֲאִני"

 ָהִייִתי, ָיִפי� 8ְBִטיִחי� BְתמBנ?ת ִויל?נ?ת ָהיEִ8ֶ Bי 9ֶַחֶדר ִא� ִ.י, 9ַ9ִַית 8ֵֶ;8 ַהָ;ִפי�

  " ?ְמִביָנה -ְ,, ִמְתַרֶ=8ֶת ְולֹא ֶלתִמְתַרֶ=

  . 9ְרֹאF8ָ ֵהִניָעה ְוַרק ִמEָה ל?ַמר ִהְצִליָחה לֹא ֶנְנִסי
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  :רשימת דברי� משמחי�

 שכול� בריאי� ☺

 שחייכו אלי בבוקר ☺

 מחמאה ☺

 עשיתי משהו והצלחתי ☺

 מזג אוויר יפה ☺

 שמעתי ברדיו שיר שאני אוהבת ☺

 מאכל טעי� שהכינו לי ☺

 ב שקיבלתי בבית הספרציו� טו ☺

 לצאת לטיול ☺

☺ � לפגוש חברה שלא ראיתי הרבה זמ

 בגד חדש ☺

 יו� חופש מבית הספר ☺

 ציפור, פרח ☺

 ריח טוב שמזכיר לי משהו נעי� ☺

 לראות את הי� ☺

 ילד מאושר ☺

 נו� יפה ☺

 לרקוד ☺

 לנצח במשחק ☺

 לצאת מהשגרה ☺

 הצגה, לראות סרט ☺

  לשמוע בדיחה טובה ☺
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