
   

 חיזוק לימי קורונה -הדף היומי 
מהמרכזייה החינוכית

              "." 

 

 איך להתמודד עם חוסר וודאות

החיים מלאים בחוסר וודאות. לפעמים מדובר בחוסר 

וודאות קטן ולא מציק, אבל לפעמים התחושה הזאת יכולה 

 , כמו עכשיו .לתפוס הרבה מקום

 יומית: ההתמודדות היומכמה טיפים לניהול 

 ולא במה יקרה להתמקד בהווה ❖

 טרות ברות השגהאת היום, השבוע ולהציב מ לתכנן ❖

 לתת מקום לרגשות  -לשתף לשתף לשתף ❖

לבחור דבר אחד  לחשוב מה בשליטתי ומה לא בשליטתי ❖

 שהוא בשליטתי ולהתמקד בו

אם אתם  :קבלו את זה שאין ״ככה צריך״ בחיים ❖

ו כמו שאתם מצפים, ככל דמשוכנעים שהדברים תמיד יעב

הנראה תסבלו ממפח נפש ואכזבה גדולה. אמצו גישה 

 שהמצב רוח  מכילה לגבי ההפתעות והעיכובים בחייכם

 .שלכם לא צריך להיות תלוי בתוצאה כזו או אחרת

נסו להיזכר במקרים קודמים בהם  :ניסיון האתמול ❖

התמודדתם עם אי ודאות, כיצד התמודדתם עם החשש? 

במי נעזרתם? האם הדברים הסתדרו לטובה? הזכירו 

, ושרדתם במצבים עמומים אחריםלעצמכם שכבר הייתם 

לא הצלחתם לעבור את המצב בצורה כדי לספר. גם אם 

 שלמת חשבו מה למדתם ואיך התקדמתםמו

המקום בו הגיבור ": "לחבק את המצב של חוסר הוודאות ❖

מתגבר על אתגרים, מסתגל למציאות חדשה, ויוצא 

ברנה בראון. חשוב לא להיות בהימנעות  "להרפתקה

 ולהיות בעשיה שתוביל לתחושות חיוביות. 

 ת(פסיכולוגיה חיובי -)עבדה אביבית קאופמן על פי יהודית כץ

 הרפיית ג'קובסון לכווץ זה דווקא משחרר

https://www.youtube.com/watch?v=4h_vaLjQSE0-  

 עוגיות פאדג' שוקולד

 חומרים:

 שלב א

 גר' שוקולד מריר 300-

 כפות שמן 3-

 שלב ב

 ביצים 2-

 חצי שקית אבקת אפיה-

 כפית תמצית וניל-

 רגילקמח  / שקדים כפות קמח 6-

 כפית מלח-

 רבע כוס סוכר-

 חצי שקית שוקולד צ'יפס-

 אופן ההכנה:

 מעלות. 180ללחמם תנור 

 להמיס במיקרוגל ולערבב היטב -שלב א

בקערה נפרדת לערבב הכל היטב  -שלב ב

ולהוסיף את השוקולד המומס ואת השוקולד 

צ'יפס. לשים עם כפית על תבנית עם נייר 

דק' לצנן  -10אפיה ברווחים ולאפות כ

 ולאכול.

 

https://www.youtube.com/watch?v=4h_vaLjQSE0-
https://www.youtube.com/watch?v=4h_vaLjQSE0-
https://www.youtube.com/watch?v=4h_vaLjQSE0-


 

 

 

 

 

 מנדלות מגלילי נייר טואלט

 מה צריך?

 גלילי נייר טואלט

 מספרים

 מהדק/ דבק 

 צבעים: גואש, אקרילי, 

 עוזרים לחבר את הרצועות בזמן התכנון -אטבי כביסה

 מכחולים

 איך מכינים?

גוזרים את הגלילים לרצועות שוות, מתכננים את הצורה שבה 

רוצים לחבר את הרצועות אחת לשנייה, צובעים ומחברים או על 

 ידי מהדק או עם דבק פלסטי.

https://www.youtube.com/watch?v=CmZYyYc6qV8&t=32s 

 

 

 

 

 

 

מבחוץ, או להוסיף צבע ממלאים במים בקבוקי שתייה מפלסטיק עד למחצית )אפשר לקשט אותם -באולינג

מאחור(,   1מאחור,   2מאחור,   3מקדימה,   4מעמידים את הבקבוקים בשורות בצורת משולש ).מאכל/גואש למים(

אפשר לסמן מסלול בשני קווים על הרצפה עם מסקיינטייפ צבעוני. כל משתתף בתורו מנסה להפיל כמה שיותר 

 .בקבוקים בקליעת כדור אחת
ילד בתורו קופץ בדלגית ומודדים לו כמה קפיצות בדקה מי שקופץ הכי הרבה כל  -תחרות קפיצה בחבל

 מקבל פרס/ ניקוד וכו'.

בונים מסלול מכשולים מחפצים שונים בקבוצה/ משפחתון ועורכים תחרות מי עובר הכי מהר   -מסלול מכשולים

 את מסלול המכשולים 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CmZYyYc6qV8&t=32s

