לקראת פרידה

קפסולת זמ
פעילות פרידה
מטרות:
איסו פריטי שיהוו מזכרת לתקופה ממנה אנו נפרדי.
חומרי:
• בקבוקי פלסטיק ממוחזרי
• גליל מסקינטייפ צבעוני עבה
• טושי ארטליי צבעוניי
מהל הפעילות:
כל משתת מקבל בקבוק וחוצה אותו באמצע לרוחבו .בחדר הפעילות יוצבו תחנות לאיסו המזכרות.
המשתתפי יעברו מתחנה לתחנה ובכל תחנה יבחרו או ייצרו פריט אחד אותו יכניסו לבקבוק .בסיו
הסבב יסגרו את הבקבוק בעזרת המסקינטייפ ויכתבו עליו את שמ ,את התארי ,ש הקבוצה ועוד
פרטי כרצונ .הבקבוק יהווה קפסולת זמ שנית לטמו ולפתוח בבוא היו.
ש התחנה

חומרי

הפעילות

תמונה קבוצתית

תמונות מחיי הקבוצה בגודל
קט ,מכשיר לימינציה ,טושי,
מדבקות.

כל אחד בוחר תמונה מניח בי
דפי הלימינציה ,מוסי קישוטי
ואמירות כרצונו.

דיוק עצמי

מנורת קריאה ,ניירות לבני
בגודל רבע בריסטול ,סלוטייפ
וצבעי

כל אחד מזמי חבר ,תולה את
הבריסטול על הקיר ומדליק את
המנורה העומדת מול הקיר .הוא
נעמד בי המנורה והבריסטול
בפרופיל וחברו מצייר את
הפרופיל שלו על קווי הצללית.
כעת ,מתחלפי בתפקידי.
ולבסו כל אחד גוזר את
הצללית שלו ומקשט אותה על
פי טעמו.

שרשרת חרוזי

חרוזי ע גדולי ,חוט להשחלה,
טושי ארטליי דקי )(250
לכתיבה על החרוזי

כל אחד יוצר לעצמו שרשרת ע
חרוזי כמספר הילדי .עובר
בי חבריו ומזמי אות לכתוב
ברכות על החרוזי ולחתו את
שמ.

מכתב אישי

נוסח המכתב )מצור( ,כלי
כתיבה

כל אחד ממלא את המכתב,
מקפל וטומ בבקבוק.

חפ למזכרת – תחנה לאנשי
הצוות

מגוו חפצי קטני סמליי.
לדוגמא :מפתח ,סמיילי ,תפילת
הדר ,פרח וכדו' .פתקי קטני
וסרט מתנה לקשירה ,מחורר

כל איש צוות בוחר חפ סמלי
קט להקדיש לחניכי בצירו
ברכה מתאימה.

©"ילדים בסיכוי – המועצה לילד החוסה" ,המרכזיה החינוכית ב"אחוזת שרה"

נספח :מכתב לעצמי

היו _________________
אני אוס לעצמי כמה מזכרות חשובות מהשנה שחלפה .ביו שאפתח את הבקבוק
אמצא אות וביניה את המכתב הזה שבחרתי לכתוב לעצמי.
מה הייתי רוצה לקחת איתי?
זיכרונות מהפנימייה ,מהצוות ומהחברי שהיו איתי.
לזכור מי הייתי ,מה אהבתי ומה איחלתי לעצמי.
מזכרת לדר לימי רחוקי בה כולנו נתבגר ונצא לחיי.
היו אני חני בקבוצת ___________________ בפנימיית _________________
הצוות שלי ___________________________________________________
החברי הטובי שלי ____________________________________________
ובחדר אני גר ע _______________________________________________
יחד אנחנו אוהבי ______________________________________________
___________________________________________________________
משמח אותי ש _________________________________________________
ולפעמי קשה לי ש _____________________________________________
הכי מצחיק אותי _______________________________________________
ולפעמי מרגיז אותי ש ___________________________________________
המקו הכי אהוב עלי כא _________________________________________
ובטח תמיד אזכור את האוכל של _____________________________________
והטע של ___________________________________________________
אני יודע שאני טוב ב _____________________________________________
והחלו שלי להיות ___________________ ואולי ג _____________________
ובעיקר אני מאחל לעצמי
ש__________________________________________________________
___________________________________________________________
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