כישורי חיים

"עניין של זמן"..
משחק מסלול להמחשת משמעות הזמן
מטרת הפעילות:
להעביר את המסר שלזמ יש ער וכדאי לנצלו.
אביזרי :









לוח משחק
כרטיסיות שאלות
כרטיסיות משימות
קוביה גדולה
חיילי משחק ]בקבוקי מי מקושטי[
ציר זמ
סיפור
צ'ופר לסיו

מהל הפעילות:
 .1נחלק את החניכי ל  2או  3קבוצות .כל קבוצה מקבלת חייל.
כל קבוצה בתורה תטיל קוביה ותתקד בהתא על לוח המשחק .כאשר מגיעי
למשימה או לשאלה  מרימי מהערימה כרטיסיה ועוני על השאלה או מבצעי את
המשימה.
קבוצה שצברה  10כרטיסיות בסה"כ  מנצחת )אי משמעות לסיו המסלול ,מתחילי כל
פע סיבוב נוס'(
 .2בשלב השני נעשה את פעילות "ציר הזמ".
 .3לסיו ,נספר את הסיפור ונשוחח על חשיבות ניצול הזמ.
 .4נחלק לילדי שעוני חול קטני ע קטע בנושא משמעות הזמ.

לוח המשחק:

שאלות
 .1כמה זמ בממוצע מבזבז אד בדיבור בטלפו במש חיו?
א -חצי שנה
ב 5 -שני
ג -שנתיי
 .2כמה זמ נמש הריונה של הפילה?
א 22 -חודשי
ב 16 -חודשי
ג 8 -חודשי
 .3מהי המהירות הממוצעת של טיפת גש?
א 3 -קמ"ש
ב 11 -קמ"ש
ג 69 -קמ"ש
 .4כמה זמ ארכה מלחמת ששת הימי?
שישה ימי
 .5כל כמה זמ נולד תינוק בעול?
א -כל שעה
ב -כל  4דקות
ג -כל שלוש שניות
 .6כמה פעמי ידייק שעו מקולקל ביממה?
פעמיי
 .7כמה זמ בממוצע מבזבז אד בחייו בצפיה בטלויזיה
א 12 -שני
ב 8 -חודשי
ג 10.5 -שני
 .8כמה שעות מבלה נער ב  18מול הטלויזיה-
א11,100 -
ב18,000 -
ג20,000 -
 .9כמה זמ יכול לישו חילזו :
א -שנה
ב 8 -חודשי
ג 3 -שני
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 .10כמה פעמי בשנה ממצמ) אד בעיניו?
א 10 -מיליו
ב 30 -מיליו
ג 4 -מיליו
 .11כמה זמ לוקח לאוכל להגיע לקיבה?
א 20 -דקות
ב -שבע שניות
ג 5 -דקות
 .12כמה זמ נמשכה מלחמת מאה השני?
א -מאה שני
ב 99 -שני
ג 116 -שני

משימות
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

לשתות כוס מי ב  20 -שניות.
לומר  10סוגי פירות ב  11 -שניות.
להכי רשימה של תאריכי לידה של חברי הקבוצה לפי הסדר ב  2 -דקות.
על כל הקבוצה לקפו) על רגל ימי  20פע ב  13 -שניות.
לומר את חודשי השנה העברית ב  6 -שניות.
לספור עד  100ב  40 -שניות.
למנות את שמות כל חברי הקבוצה ב  15 -שניות.
לפוצ) את הבלו מבלי להשתמש בידיי או ברגליי תו דקה.
לאכול  5ופלי ב  18 -שניות.
לכתוב את השיר "יונת הקט " ב  50 -שניות.
לאכול תפוח בדקה.
לאכול שקית במבה ב  40 -שניות.
לאכול קרמבו ב 10 -שניות.
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יו אחד הוזמ מרצה זק לשאת הרצאה בנושא "תכנו זמ יעיל"  -בפני קבוצה של
 15מנהלי בכירי בחברות הגדולות ביותר בארה"ב.
המרצה נכנס לאול ההרצאות והודיע" :אנו עומדי לערו ניסוי".
מתחת לשולח שהפריד בינו לבי מאזיניו הוציא המרצה מיכל זכוכית גדול והניח
בעדינות לפניו .אחר הוציא מתחת לשולח כתריסר אבני ,כל אחת בגודל של
כדור טניס ,והניח בעדינות ,אחת אחת בתו המיכל .כאשר התמלא המיכל לגמרי
ולא נית היה להוסי +עוד אב אחת ,הרי המרצה את מבטו באיטיות אל תלמידיו
ושאל" :הא מלא המיכל?"
כול השיבו "כ ".
שוב התכופ +והוציא מתחת לשולח כלי מלא חצ) .בקפדנות שפ את החצ) מעל
האבני וניער מעט את המיכל .אבני החצ) הסתננו בי האבני הגדולות עד שירדו
לתחתית המיכל .שוב הרי את מבטו המרצה הזק אל הקהל ושאל" :הא מלא
המיכל?"
עתה אחד מה השיב " :כנראה שלא".
"נכו " ענה המרצה הזק .
חזר והתכופ +והפע הוציא מתחת לשולח סיר מלא בחול .בתשומת לב שפ את
החול אל תו המיכל .החול מילא את החלל בי האבני הגדולות ובי החצ) .פע
נוספת שאל המרצה את מאזיניו" :הא מלא המיכל?"
הפע ללא היסוס ובמקהלה ,השיבו התלמידי המחונני "לא!"
"נכו " ענה לה המרצה הזק .
וכפי שציפו תלמידיו ,הוא נטל את כד המי שעמד על השולח ומילא בה את
המיכל עד לשפתו .המרצה הזק הרי את מבטו לקהל ושאל" :איזו אמת גדולה
יכולי אנו ללמוד מניסוי זה?"
בחושבו על נושא ההרצאה השיב אחד המאזיני" :אנו למדי שככל שהזמ שלנו
נראה גדוש בהתחייבויות ,א באמת מתאמצי תמיד נית להוסי +עוד פגישות ועוד
מטלות".
"לא" השיב המרצה הזק "לא זה ,האמת הגדולה שמוכיח לנו הניסוי היא זו :א לא
מכניסי למיכל קוד כל את האבני הגדולות ,לעול לא נוכל להכניס למיכל את
כול אחר כ" ...דממה עמוקה השתררה באול ,כאשר כל אחד מנסה לתפוס את
מלוא המשמעות של דברי המרצה.
הזק התבונ בשומעיו ואמר:
"מה האבני הגדולות בחייכ?
בריאותכ? המשפחה? ידידכ? הגשמת חלומותיכ? לעשות מה שאת באמת
אוהבי? להלח למע מטרה נעלה? להינפש? לקחת זמ לעצמכ? משהו אחר?"
"מה שחייבי לזכור הוא שחשוב ביותר להכניס קוד את כל האבני הגדולות
בחיינו ,כי א לא נעשה זאת ,אנו עלולי לפספס את החיי .א נית עדיפות
לדברי הקטני )החצ) ,החול( יתמלאו החיי בדברי הקטני ולא יישאר מהזמ
היקר שלנו כדי להשיג את הדברי החשובי באמת בחיי .משו כ לעול אל
תשכחו לשאול את עצמכ את השאלה" :מה האבני הגדולות בחיי?" וכאשר תזהו
אות ,תכניסו אות ראשונות למיכל )החיי( שלכ".
בתנועת יד ידידותית  ,בר המרצה הזק את מאזיניו ויצא באיטיות מ האול" .



גר זמ וכוח
נניח במרכז החדר את הגר .+ציר ה X -מייצג זמ וציר ה Y -מייצג כוח.
כל אחד יקבל  5כרטיסיות) :במידה ויש יותר משתתפי מכרטיסיות נחלק לזוגות(
תינוק ,ילד ,נער ,איש וזק .
עליו למק אות על הגר +לפי הזמ הפנוי והכוח שיש לו ,מ.1-10 -
לאחר שכול הניחו את הכרטיסיות שלה ננתח את התוצאות .בדר כלל התוצאות
מראות ש:
 .aלתינוק יש המו זמ פנוי א אי לו כוח.
 .bלילד יש זמ פנוי א לא הרבה כוח.
 .cלאיש העובד אי זמ פנוי ,א יש הרבה כוח.
 .dלזק יש המו זמ פנוי ,א אי לו כוח.
נגיע למסקנה ש - :לנער יש ג זמ פנוי וג כוח.
נגיד לנערי שה נמצאי בשלב בחיי בו יש לה הכי הרבה זמ פנוי בשילוב של כוח.
לכ כדאי לה לנצל זאת.
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צ'ופר לסיו הפעילות
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כמה זמ בממוצע מבזבז
אד בדיבור בטלפו
במש %חייו?
א-
ב-
ג-

חצי שנה
 5שני
שנתיי

כמה זמ נמש %הריונה של
הפילה?
 22חודשי
 16חודשי
ג 8 -חודשי
א-

ב-

מהי המהירות הממוצעת
של טיפת גש ?
א-
ב-
ג-

 3קמ"ש
 11קמ"ש
 69קמ"ש

כל כמה זמ נולד תינוק
בעול ?
א-
ב-
ג-

כל שעה
כל  4דקות
כל שלוש שניות

כמה זמ בממוצע מבזבז
אד בחייו בצפייה
בטלוויזיה?
א-
ב-
ג-

 12שני
 8חודשי
 10.5שני

כמה שעות מבלה נער ב
 18מול הטלוויזיה?
א-
ב-
ג-

11,100
18,000
20,000

כמה זמ יכול לישו חילזו?
א-
ב-
ג-

שנה
 8חודשי
 3שני

כמה פעמי בשנה ממצמ'
אד בעיניו?
א-
ב-
ג-

 10מיליו
 30מיליו
 4מיליו

כמה זמ לוקח לאוכל
להגיע לקיבה?
א-
ב-
ג-

 20דקות
שבע שניות
 5דקות

כמה זמ נמשכה מלחמת
מאה השני ?
א-
ב-
ג-

מאה שני
 99שני
 116שני

כמה פעמי ידייק שעו
מקולקל ביממה?

כמה זמ ארכה
מלחמת ששת הימי ?

לומר  10סוגי
פירות ב 11 -שניות

לשתות כוס מי
ב 20 -שניות

להכי רשימה של
תאריכי לידה של
חברי הקבוצה לפי
הסדר ב 2 -דקות

על כל הקבוצה
לקפו' על רגל
ימי  20פע
ב 13 -שניות

לומר את חודשי
השנה העברית
ב 6 -שניות

לספור עד 100
ב 40 -שניות

למנות את
שמות כל חברי
הקבוצה
ב 15 -שניות

לפוצ' את הבלו
מבלי להשתמש
בידיי או ברגליי
תו %דקה

לאכול  5ופלי
ב 18 -שניות

לכתוב את השיר
"יונת הקט"
תו 50 %שניות

לאכול תפוח
בדקה

לאכול שקית במבה
ב 40 -שניות

לאכול קרמבו
ב 10 -שניות

