
  ?לקראת ערב כי�

האווירה יוצרת מעי� מסגרת חיצונית 

: נכללי� בה מספר מרכיבי�
  .תלבושות וכיבוד

הזמנות או אביזרי� התלויי� במקומות שוני� בפנימייה ע� 
  .יעוררו עניי� וסקרנות אצל החניכי� לקראת הפעילות הממשמשת ובאה

על הדשא או בחלל , בחורשה
על המקו� והתפאורה שלו לשק� את 

תאורת נרות או  – תאורה מתאימה תתרו� ג� היא ליצירת אווירה 

, פעילות העוסקת בדיו� למשל
 .  

יצירת . ג� אלה לוקחי� חלק ביצירת האווירה

מוסיקה  :למשל. מוסיקה מעלה באופ� אסוציאטיבי תחושות ורגשות דר� החושי�

המדרי� . למקו� ולדמויות
עצמו יכול להתחפש ולאמ  לעצמו בכוונה תחילה דמות אחרת שמתאימה לרוח 

  "אחוזת שרה

לקראת ערב כי� אווירה אי� ניצור
  - מתודה -

  
  
  

האווירה יוצרת מעי� מסגרת חיצונית . בכל פעילות חשוב ליצור אווירה מתאימה
  .שמסקרנת את המשתתפי� מיד בתחילת הפעילות

נכללי� בה מספר מרכיבי�. כל פעילות" להקפי "אווירה מתאימה יכולה לשדרג ו
תלבושות וכיבוד, מוזיקת רקע, תפאורה, מיקו�, 

  
הזמנות או אביזרי� התלויי� במקומות שוני� בפנימייה ע� , כרזות, פליירי� מקדימי�

יעוררו עניי� וסקרנות אצל החניכי� לקראת הפעילות הממשמשת ובאה

  מיקו� ותפאורה
בחורשה, �במועדו: המקו� בו אנו בוחרי� להעביר את הפעילות
על המקו� והתפאורה שלו לשק� את . החלל עצמו יוצר את האווירה הרצויה

תאורה מתאימה תתרו� ג� היא ליצירת אווירה . מטרת הפעילות

פעילות העוסקת בדיו� למשל. צורת הישיבה תכתיב את אופי השיחה שתיווצר בפעילות
. וי שתעשה במעגל בו כל היושבי� יכולי� לראות זה את זה

ג� אלה לוקחי� חלק ביצירת האווירה, כמו בכל הצגה טובה: י� ואביזרי�
  . מציאות השונה מהמציאות החיצונית ומהפעולה השגרתית

מוסיקה מעלה באופ� אסוציאטיבי תחושות ורגשות דר� החושי�
 .'מוסיקה קצבית לערב ריקודי� וכדו, מרגיעה לערב שאנטי

למקו� ולדמויות, ג� ה� מחברי� לזמ� – שימוש בתלבושות ברוח הפעילות 
עצמו יכול להתחפש ולאמ  לעצמו בכוונה תחילה דמות אחרת שמתאימה לרוח 

  

  

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

בכל פעילות חשוב ליצור אווירה מתאימה
שמסקרנת את המשתתפי� מיד בתחילת הפעילות

אווירה מתאימה יכולה לשדרג ו
, פרסו� מקדי�

 
  
  

 פרסו� מקדי�
פליירי� מקדימי�

יעוררו עניי� וסקרנות אצל החניכי� לקראת הפעילות הממשמשת ובאה, סימני שאלה
  
  
  

מיקו� ותפאורה
המקו� בו אנו בוחרי� להעביר את הפעילות

החלל עצמו יוצר את האווירה הרצויה. אחר
מטרת הפעילות

  . 'פנסי� וכו
צורת הישיבה תכתיב את אופי השיחה שתיווצר בפעילות

וי שתעשה במעגל בו כל היושבי� יכולי� לראות זה את זהרצ
י� ואביזרי�טקישו

מציאות השונה מהמציאות החיצונית ומהפעולה השגרתית
  
  
  
  

  מוסיקת רקע
מוסיקה מעלה באופ� אסוציאטיבי תחושות ורגשות דר� החושי�

מרגיעה לערב שאנטי
  
  
  
  
  

  תלבושות
שימוש בתלבושות ברוח הפעילות 

עצמו יכול להתחפש ולאמ  לעצמו בכוונה תחילה דמות אחרת שמתאימה לרוח 
  .הפעילות

  

 


