שמחה של יומיום

אל עצמי
 /אביבה עזר

מטרות:
☺ ללמוד לראות את השמחות הקטנות בחיינו ,ברצ אירועי היויו.
חומרי:
-

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

-

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

-

כלי כתיבה

-

המו מצב רוח טוב

מהל הפעילות:
-

משמיעי את אחד השירי השמחי ,מקריאי קטע על שמחה של רבי נחמ או קטע מתו
הספר "פוליאנה" .עושי סבב שבו כל אחד מספר מה שימח אותו השבוע /היו.
מחלקי לכל ילד ד "תראו אותי אני שמח "...ומבקשי מכל אחד לכתוב את שמו ולמלא
בתו הסמיילי כל מיני דברי שמשמחי אותו כגו" :הצלחתי במבח בחשבו"" ,שמעתי
בדיחה טובה" וכדו'.
לחילופי מכיני לכל ילד כיס )בצורת לב או בצורת סמיילי( ,כל אחד כותב את שמו וממלא
את הכיס שלו בפתקי עליה ירשו את הדברי שמשמחי אותו.

-

אוספי את כל הדפי  /הכיסי ומחלקי לכל ילד ד  /כיס שאינו שיי לו .מבקשי מכל
משתת לבחור דבר אחד משמח שכתב חברו ולנסות לשמח אותו .נותני כמה דקות
למחשבה ו ...מתחילי בשמחה.
לדוגמא :ילד שכתב שטיול משמח אותו ,אפשר לצאת איתו לטיול קצר באיזור ,ילד שכתב
שמחמאה משמחת אותו – נותני לו מחמאה וכ הלאה.

-

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.

חשוב שהפעילות תמשי להדהד בקבוצה .נית לקיי בימי שאחריה שבוע שמחה ולהקדיש זמ
לשמחה בכל יו :בשירה ,בריקודי וכ להקדיש את הדקות הללו לשמח מישהו מהקבוצה ,בכל
יו מישהו אחר ,בהתא למה שכתב ב"כיס השמחה" שלו .בשיחת הקבוצה היומית אפשר לתת
מקו לסבב שבו כל אחד יספר על דבר משמח שקרה לו באותו יו .כמו כ מומל& להקריא
בהמשכי את הספר פוליאנה .לילדי גדולי יותר נית להמלי& לקרוא את הספר בעצמ.
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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"
☺ "טוב לאד להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו ע איזה ניגו ,כי ניגו
הוא דבר גדול וגבוה מאוד"
תראו אותי אני שמח סת פתאו  /מופע הארנבות של ד"ר קספר

תראו אותי
אני שמח סת פתאו
תראו אותי
הכל נראה לי יפה היו
כמו חלו
סת פתאו...
איזה יו שמח לי היו /

תלמה אליגו רוז

איזה יו שמח לי היו
איזה יו!

איזה יו שמח לי היו
איזה יו!

פתע בא אורח לי היו
איזה יו!

שוקולד בולע כל היו
איזה יו!

איזה יו שמח
יו של הפתעות
העול מלא ניסי ונפלאות.

איזה יו שמח...
איזה יו שמח לי היו

איזה יו שמח
יו של הפתעות
העול מלא ניסי ונפלאות

איזה יו!
לטייל נוסע כל היו
איזה יו!

איזה יו!
איזה יו שמח...
איזה יו שמח לי היו
איזה יו!
השדה פורח לי 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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תקציר הספר "פוליאנה":
פוליאנה היא ילדה עניה שנשלחת לבית דודתה לאחר מות הוריה ,בהיותה כבת .11
דודתה ,היא אשה מבוגרת ,בודדה ,מרירה ועשירה .היא מתייחסת אל פוליאנה בקפדנות וקובעת
את חדרה בעליית הגג ,בחדר קט ועלוב.
מילת המפתח של פוליאנה היא שמחה .את חייה מלווה משחק השמחה .את ה"משחק" המציא
אביה ,אשר נסה לעודד אותה ולרומ את רוחה בתנאי חייה הקשי .כללי המשחק ה  בכל
מצב ,יהיה איזה שיהיה ,רע או קשה יש למצוא נקודה חיובית כל שהיא בה נית לשמוח.
מספר חודשי לאחר שהגיעה פוליאנה לעיירה היא נפצעת בתאונת דרכי אשר גורמת לה
לשיתוק במחצית הגו התחתונה .פוליאנה חושבת בתחילה כי רגלה שבורה וג בזה מוצאת מקו
לשמוח כי "רגליי שבורות נרפאות ,ומחלה לכל החיי אי אפשר לרפא"...
כשמגלה פוליאנה את האמת כי לעול לא תוכל ללכת יותר ,היא אומרת בבכי כי אינה מסוגלת
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
קרה ,מתחילי לבקר את בית הדודה ,ומבקשי ממנה למסור לפוליאנה כי התחילו ג ה לשחק
במשחק .הדודה תובעת להבי מהו המשחק וכ מצטרפת ג היא למשחקי.
רוצי לדעת מה קרה בסו? את מוזמני לקרוא את הספר...

'המשחק' /

מתו הספר" :פוליאנה"

י ִק ְָ 9לה פוליאנה ְְ 0ִ 9מ ָחה
4מ ָרה נֶנְ ִסי ְֶ ִ78ז ְָ .רה ֵא ְ
.ָ ,ל ֵָ 0ְ ְ .מ ָחה ַעל ֹ.ל ָָ 3בר?" ְ" ָמה ְ
ֲל;ַת ַה=ַג.
ֶאת ַה ֶח ֶדר ַה ָָ :ט ַ9ע ִ
א?תיִ ,מ ְ@ ַמ .זֶה ָהיָה ִ9גְ ַלל ַה ַ9ָ :יִ י
ִ
9א ִל ֵ>ד4מ ָרה פוליאנהָ " ,
"זֶה ַה ִ> ְָ 0חק"ְ ,
ְֶ 9ַ :ִ 8ל ִ,י ְַ 9מ ָ,נָהְ 9ִ ,מק? ַה?9A9ת ֶ,ִ 8ְ :ַ 9ִ 8י".
4מ ָרה נֶנְ ִסיָ " ,מה יֵֹC 8ה ְל ֵַ 0חק?"
" ֲאנִ י לֹא ְמ ִבינָה ָ 3ָ B8בר"ְ ,
4מ ָרה פוליאנה
" ַה ִ> ְָ 0חק הBא ָל ַד ַעת ִל ְ0מ ַֹח ְָ 9כל ָָ 3ברִ ַ= ,א הBא לֹא ְמ ַַ >ֵ 0ח"ְ ,
יכה
4מר ֲֶ 8אנִ י ְצ ִר ָ
9א ַ9Aה וְ ִק ְַ 9ל ִ,י ְִ 9מק? ַק ָ9יִ י4 ,ז ָ
יתי ָ 9
ְִ 9ה ְת ַל ֲהבBתֲ " ,אנִ י ָר ִצ ִ
ח?ֶ 8בת?"
 ,לֹא ֶד?להְ ,
קBקה ַל ַ9ָ :יִ י ,וְ זֹאת ֱֶ 9א ֶמת ְִ 0מ ָחה ְמאֹד =ְ ָ
ִל ְ0מ ַֹח ֲֶ 8אנִ י לֹא ְז ָ
ֶיה.
Bד ָמע?ת ָעלֵ 9ְ Bעינ ָ
ַל ָ3ה המשולהבת ְ
ֶיה ֶ8ל ַה; ְ
נֶנְ ִסי ִה ְת?9נְ נָה ְָ 9פנ ָ
Bמ ְזנָח ְִ 9ק ֶצה ַה ַ9יִ ת ַה ְמפֹ4ר?"ֲ 8ָ ,א ָלה ְ9רֹגֶז.
Bמה יֵָ 8ל ְ ִל ְ0מ ַֹח ַעל ֶח ֶדר ָק ָט A
" ָ
ֶ8ת ֵמ ָח ָדֵ 8מ ַה ְָ 3ב ִרי
י?צאת ֵמ ַה ֶח ֶדר ֶEִ 8יֲ ,אנִ י ִמ ְת ַר= ֶ
" ֲאנִ י ְֵ 0מ ָחה ֶָ 9ְ 8כל ַַ Cע ֲֶ 8אנִ י ֵ
יתי
ָפיָ ,היִ ִ
יחי י ִ
ִ 8Bט ִ
BתמBנ?ת ְ
ָפי ֶ9ַ 9ַ 8ֵ;8יִ ת.ִ ,י ִא ֶַ 9ח ֶדר ֶEִ 8י ָהי Bוִ יל?נ?ת ְ
ַה; ִ
ְ ,מ ִבינָה?"ֶ8תְ ,
ִמ ְת ַר ֶ= ֶלת וְ לֹא ִמ ְת ַר= ֶ
ֹא.F8
יעה ְ9ר ָ
ל?מר ִמ ָEה וְ ַרק ֵהנִ ָ
יחה ַ
נֶנְ ִסי לֹא ִה ְצ ִל ָ
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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
☺ ציו טוב שקיבלתי בבית הספר
☺ לצאת לטיול
☺ לפגוש חברה שלא ראיתי הרבה זמ
☺ בגד חדש
☺ יו חופש מבית הספר
☺ פרח ,ציפור
☺ ריח טוב שמזכיר לי משהו נעי
☺ לראות את הי
☺ ילד מאושר
☺ נו יפה
☺ לרקוד
☺ לנצח במשחק
☺ לצאת מהשגרה
☺ לראות סרט ,הצגה
☺ לשמוע בדיחה טובה
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