
 הילד הזה הוא אני 
 פעילות לצוות

 

את זה ועובדים יחד לאורך זמן אך  פעילות זו נכתבה עבור צוות ותיק שבו החברים מכירים זה

 היא בהחלט יכולה להתאים גם לצוות חדש. 

היא יכולה להיות משמעותית ניתן להעביר את הפעילות במסגרת ימי ההיערכות לצוות אבל 

 גם במהלך השנה. 

להיעזר בה למפגש של היכרות מעמיקה בין אנשי הצוות, כהזדמנות להעלות זיכרונות ניתן 

ילדות, לגלות עד כמה החוויות שעברנו בילדותינו היו משמעותיות עבורנו ואילו חוויות היינו 

 רוצים שהחניכים בפנימייה יזכרו וייקחו איתם לחיים.

 

 לקראת הפעילות: 

נת ילדות שלו. יש לאסוף את התמונות לפני זמן מבקשים מראש מכל משתתף להביא תמו

 הפעילות.

 כותבים מאחורי כל תמונה שאלה. ניתן להיעזר בשאלות המצורפות בהמשך.

מכינים מראש פלקט עם הכותרת: "הילד הזה הוא אני" או: "היינו ילדים וזה היה מזמן" 

 וכיוב'...

 לה יפה.מניחים את כל התמונות בסלס

 

 מהלך הפעילות:

 בים במעגל.יוש

. )ניתן לה תמונה שאינה שלו ומנסה לנחש מי הילד/ה שבתמונהכל משתתף לוקח מהסלס

 להיעזר בשאר המשתתפים( 

לאחר שזיהה את בעל התמונה, מפנה אליו את השאלה הכתובה מאחורה ונותן לו את 

 תמונתו בחזרה. 

שבתמונה  הילד/ה בעל התמונה עונה על השאלה ולאחר מכן מנסה גם הוא לנחש מי

 שלקח מהסלסילה.

   ממשיכים בסבב עד שכל אחד מקבל את התמונה שלו.

 לסיום, אפשר להכין קולאז' מהתמונות ולהדביק אותן על גבי הפלקט שהכנו מראש. 
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 שאלות לדוגמא:

 חווית ילדות שהייתי רוצה להעניק לחניכים 

 משחק שאהבתי 

 סיפור ששמעתי שוב ושוב 

 תכונה שאפיינה אותי בילדות 

 מקום שאהבתי לבקר בו 

 מישהו שחלמתי להיות כמוהו 

 זמר שאהבתי 

 שם שרציתי שיקראו לי 

 דמות שהשפיעה עליי 

 ...הייתי אלוף ב 

 מחלת ילדות שאני זוכר 

 חבר/ה טוב/ה 

 חוג שהשתתפתי בו 

 חלום שחלמתי יותר מפעם אחת 

  מהילדותאירוע שזכור לי 

 מאכל שאהבתי 

 ריח שמזכיר לי את הילדות 

  שהיה לי בביתתפקיד קבוע 

 משהו מפחיד/לא נעים שקרה לי 
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