 -פעילויות לגנים – חודש אוקטובר

נושא חודשי :רגשות והתחלות

שבוע ראשון עמ׳ 2-7

שבוע שני עמ׳ 8-12

מפגש פתיחת הצהרון
במפגש – סיפור ושיח  -״נעים להכיר  -צהרון דרור״
פעילות בדמיון  -מענין מה יש בתוך הקופסה
יצירה  -משקפת רואה טוב
פעילות חברתית – מה אני רואה?
פעילות חברתית  -דברים שאותי משמחים
פעילות בחצר  -כדור מתגלגל

מפגש פתיחת הצהרון
במפגש  -סיפור ושיח  -״צוות כל יכול״
פעילות בתנועה  -נרקע ברגליים
פעילות חברתית  -כל דמות והאביזר שלה
יצירה  -צוות כל יכול
פעילות חברתית  -תיאטרון צוות כל יכול
פעילות בחצר  -משחקים בסימן חמש

שבוע שלישי עמ׳ 13-17

שבוע רביעי עמ׳ 18-23

מפגש פתיחת הצהרון
במפגש  -סיפור ושיח  -״דברים שבלב״
פעילות חברתית  -מה מרגיש עץ?
יצירה  -פרצופונים
פעילות חברתית  -דברים שבלב
יצירה  -הרגשות שבי
פעילות בחצר  -כדורגל סיני

מפגש פתיחת הצהרון
במפגש  -סיפור ושיח  -״מי יהיה ראשון?״
פעילות חברתית  -עוצרים ולוקחים נשימה
יצירה  -התמרור המרגיע שלי
פעילות בתנועה  -הרם והרם ועצור!
פעילות חברתית  -מה עושים?
פעילות בחצר  -ספי סופרת 1,2,3

לנוחיותכן רשימת ציוד לחודש זה בעמ' .28
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שבוע ראשון

שבוע ראשון :חשיבה חיובית
יום ב׳

יום א׳

יום ג׳

יום ה׳

יום ד׳

שיר הצהרון ⋅ הקראת שמות בצורה חוויתית ⋅ סדר היום הצפוי ⋅ ופעילות קצרה עם שיר הצהרון

מפגש פתיחת היום
ארוחת צהריים
(כחצי שעה)

נטילת ידיים בדרך משחקית ומסודרת ⋅ שיר הארוחה ⋅ ארוחת צהריים במודל משפחתי

פעילות הפגתית
(כ 20-דק׳)

משחק חופשי בפינות הצהרון ⋅ ובסיום שיר ״הוקוס פוקוס מסדרים״

פעילות חברתית
והעשרה (כ 45-דק׳)

סיפור ושיח:
״נעים להכיר -
צהרון דרור״

פעילות בחצר
( 30-45דק׳)

פעילות בדמיון:
מענין מה יש
בתוך הקופסה

יצירה:
משקפת רואה טוב

פעילות חברתית:
מה אני רואה?

שיר היציאה לחצר ⋅ פעילות חופשית בחצר ⋅ משחק השבוע בחצר :כדור מתגלגל

ארוחת מנחה
והתארגנות לסיום
היום ( 20-30דק׳)

שיר הוקוס פוקוס מסדרים ⋅ סיכום חוויות היום ⋅ ועדכון מה צפוי ביום המחרת ⋅ ארוחת מנחה

מפגש פתיחת הצהרון
שירו את שיר הצהרון המברך את הילדים ואתכם הצוותים בצהריים טובים!
הזמינו את אחד הילדים להמציא תנועות לשיר ולהרקיד את כל ילדי הקבוצה.
ניתן לגוון ובכל פעם לרקוד את שיר הצהרון באופנים שונים :פעם בזוגות או שלישיות,
פעם להזמין שלושה ילדים שישירו את שיר הצהרון ולגייס את שאר הקבוצה במחיאת כפיים ועוד.

במפגש – סיפור ושיח
אביזרים
תיאטרון הבובות השולחני ,הדמות של
טובי-רואה טוב.
קובץ שמע מספר ( 1ניתן להקריא את הסיפור,
או להשמיע את הסיפור המוקלט).
הניחו על השולחן את תיאטרון הבובות
ואת הדמות של טובי-רואה טוב מצוות כל יכול.
בזמן הסיפור הלבישו על היד את הדמות ,הכניסו את הדמות דרך חלון התיאטרון והמחיזו
באמצעותה את הסיפור.
ספרו לילדים את הסיפור "נעים להכיר  -צהרון דרור":
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פעילות חברתית:
דברים שאותי
משמחים
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נעים להכיר  -צהרון דרור
הרחק הרחק מכאן ...יש מקום קטן ויפה ושמו כפר
שמש .הכפר נמצא על גבעה קטנה וירוקה מוקפת עצי
ברוש גבוהים.
במורד הגבעה שדה של פרחים ומעין קטן עם מים
קרים וצלולים.
במרכז הכפר רחובות ובהם כל מיני סוגים של בתים.
יש בתים גבוהים ובתים נמוכים ,יש בתים לבנים
ובתים צבעוניים ,בתים עם גג משולש ובתים מלבנים
עם גגות ישרים.
בכפר שמש יש גן ילדים אחד ושמו  -גן דרור .ילדי הגן
אוהבים אותו מאוד ובמיוחד את הצהרון שלהם  -צהרון
דרור ואת המדריכה דורית.
ממש לא מזמן התחילה שנה חדשה והנה היום דורית
הגיעה לצהרון עם מזוודה גדולה ומקושטת.
הילדים כבר ישבו במפגש וחיכו לה .כשנכנסה ,התחילו
להתלחש ביניהם" :מה זו המזוודה הגדולה הזו? מעניין
מה יש בתוכה"...
לילדים היו כל מיני רעיונות :אולי המזוודה מלאה
במשחקים חדשים לצהרון? אולי זה יהיה בית
לארנבים שהגיעו אלינו לחצר הגן? אולי המזוודה מלאה
בקרטיבים קרירים?
"מה יש במזוודה?" שאלו הילדים את דורית.
דורית התיישבה על הכיסא הכחול שלה והניחה את
המזוודה על ברכיה .המזוודה הייתה כל כך גדולה עד
שכמעט ולא ראו את פניה המחייכים של דורית.
דורית דיברה בקול שקט ונעים ואמרה" :הבאתי איתי
היום מזוודת פלאים .ממנה יגיעו אלינו השנה חברים
קטנים שיעזרו לנו לפתור כל מיני בעיות .לחברים הקטנים
שלי קוראים "צוות כל יכול" .הם אמנם קטנים מאוד,
אבל הם יכולים לעשות המון דברים ,הם יכולים למשל
לעזור לפתור קשיים ,ויש להם גם לב גדול שאוהב לעזור
לכל אחד".
עוד לפני שסיימה דורית לדבר ,יצאה במהירות מתוך
המזוודה דמות קטנה והתיישבה על היד של דורית.
רֹואה-טוב
ָ
טֹובי
ִ
"שלום ילדים וילדות! הגעתי! אני
מצוות כל יכול!"
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רֹואה-טוב ,נחמד שהגעת,
ָ
"טֹובי
ִ
אבל אפילו לא הספקנו לקרוא לך.
איך ידעת לבוא?" שאלה דורית.
טֹובי
ִ
"אמנם לא קראתם לי ",אמרה
רֹואה-טוב" ,אבל הרגשתי שאני
ָ
יכולה לעזור ,אז באתי במהרה .הגעתי
כי הרגשתי שיש פה ילדים וילדות
שקצת מתרגשים עם תחילתה של
השנה החדשה וקצת חוששים .ילדים
שלא התרגלו עדיין לצהרון החדש
ולחברות ולחברים החדשים בקבוצה".
רֹואה-טוב .באמת
ָ
טֹובי
ִ
דורית ענתה" :את צודקת
כמה ילדים סיפרו לי שהם עדיין קצת מתביישים .איך
את יכולה לעזור להם?"
רֹואה-טוב חשבה רגע ואמרה" :אני יכולה לספר
טֹובי ָ
ִ
לכם שבכל התחלה חדשה לוקח קצת זמן להתרגל,
כולם קצת מתביישים וחוששים כשהם באים למקום
חדש ,אפילו אני .אבל אני ,בעזרת המשקפת המיוחדת
שלי ,מצליחה להסתכל על הטוב שבכל דבר.
אני רואה שאפילו אם עכשיו אתם קצת מתרגשים,
בקרוב תתרגלו לגן ולצהרון ,ויהיה לכם נעים וכיף
להגיע לכאן ולשחק עם החברים והחברות .יש לי
גם עצה בשבילכם! מי שמרגיש לבד ,מתרגש או
מבולבל ,יכול לגשת לדורית".
"נכון" אמרה דורית "בשביל זה אני פה ,כדי לעזור
ולעודד ,לתת חיבוק אם צריך ,ולשחק יחד איתכם".
"אני בהחלט רואה דרך המשקפת שלי ,שבעוד כמה
ימים כולם יתרגלו ,וירגישו יותר בטוחים" .הוסיפה
רֹואה-טוב "אני אשמח להמשיך ולעזור
ָ
טֹובי
ִ
לכם ,ובקרוב תכירו את כל צוות כל יכול ,כולם
ישמחו לעזור לכם בכל בעיה! ועכשיו אני חייבת ללכת.
אז להתראות".
רֹואה-טוב חייכה חיוך גדול ,נופפה בידה לשלום
טֹובי ָ
ִ
ונעלמה לתוך מזוודת הפלאים.
דורית והילדים נופפו לה בחזרה וקראו" :להתראות
רֹואה-טוב .תודה שעזרת לנו! נתראה בקרוב".
טֹובי ָ
ִ
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בסיום הסיפור הנחו שיחה עם הילדים:

הצהרון בגן דרור נמצא במקום קטן ויפה ושמו כפר שמש.
זוכרים איך נראה כפר שמש? (גבעה קטנה וירוקה ,מוקפת עצי ברוש גבוהים ,שדה של פרחים)...
בואו נתאר את סביבת הצהרון שלנו ,מה אנחנו רואים מסביב ,בדרך לצהרון?
דורית המדריכה הביאה עמה מזוודה גדולה ,מזוודת פלאים .מה מיוחד במזוודת הפלאים?
מתוך המזוודה יצאה דמות מיוחדת במינה -חברה קטנה עם כוח גדול  -טובי רואה-טוב הרי היא חברה ב"צוות כל יכול".
מה היכולת המיוחדת של טובי רואה -טוב? (היא מסוגלת להסתכל על הטוב בכל דבר)
כולם קצת חוששים ומתרגשים כשמגיעים למקום חדש .גם אתם מרגישים כך?
לטובי רואה טוב יש משקפת מיוחדת בעזרתה היא מצליחה להסתכל על הדברים ולחשוב עליהם דברים טובים .למשל ,כשהיא רואה
שהילדים קצת מתרגשים וחוששים כשמגיעים למקום חדש ,כדי שלא ירגישו לבד היא מציעה להם לשתף את המדריכה כדי לקבל עזרה,
עידוד או מילה טובה ואפילו חיבוק .היא גם יודעת שבעוד כמה ימים כולם יתרגלו וירגישו בטוחים.
מה דעתכם שנאמץ את העצה של טובי רואה-טוב?

פעילות בדמיון – מעניין מה יש בתוך הקופסה?
הידעת
סקרנות מניעה אותנו כבני אדם
לחקור וללמוד .יחד עם הילדים
נצא לפעילות מעוררת סקרנות
באמצעות משחק בדמיון.

"דורית הגיעה לצהרון עם מזוודה גדולה ומקושטת...מעניין מה יש בתוכה?
אולי משחקים לצהרון? אולי זה יהיה בית לארנבים שהגיעו לחצר הגן?"...

חומרים
קופסת קרטון/נעליים
חומרי יצירה שונים :מדבקות ,חתיכות סול
צבעוני ,פונפונים קטנים ,טושים

הכנה מוקדמת
קשטו את קופסת הקרטון עם חומרים שונים וכתבו עליה "קופסת הפלאים".
על מספר שמיניות בריסטול ציירו את קווי המתאר של כפות הידיים והרגליים של אחד
הילדים (ראו איור) .הכינו מהשמיניות מסלול שיוביל לקופסה בסדר הבא :רגליים-ידיים-
רגליים-ידיים (הצמידו בעזרת מסקינגטייפ את התמונות על הרצפה) ,בסוף המסלול
הניחו את הקופסה המקושטת.

מהלך הפעילות
הושיבו את הילדים במעגל סביב המסלול.
הסבירו לילדים :הקופסה הזו אינה קופסה רגילה ,היא קופסת

פלאים .נראה שהיא יכולה להכיל רק חפצים קטנים אבל ,האמת
שהיא מכילה הרבה יותר מזה.
מה לדעתכם יש בקופסה? רגע ,לא לגלות!!
כדי לראות מה יש בקופסה אנחנו צריכים להפעיל את הדמיון
שבראש שלנו .אני מזמינה אתכם לעצום את העיניים (יתכן וילדים
4
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יעדיפו להישאר עם עיניים פקוחות ,אפשר להדריך אותם להתבונן בנקודה ברצפה) .ולנסות לדמיין מה אתם הייתם רוצים שיהיה
בקופסה? אולי פיל? אולי חד קרן? או חללית?
הזמינו בכל פעם ילד/ה לפי התור .כדי ליצור עניין וחוויה בדרך לקופסת הפלאים ,על הילדים לעבור ליד המסלול (לא לקפוץ
מעל אלא ליד הבריסטול) באופן הבא :קפיצה בשתי רגליים ונשארים כפופים במקום ,מניחים את שתי כפות הידיים על הרצפה,
נעמדים וממשיכים לקפוץ לשלב הבא ,ושוב.
בהגיעם לקופסת הפלאים ,הנחו את הילדים לפתוח אותה לאט לאט ,דקלמו ביחד עם הילדים את הדקלום הבא:

בואו בואו נדמיין
איזה פלא מסקרן
מסתתר הוא בקופסה
תיכף נגלה יחד את התשובה
ובקשו מהם "להוציא" בתנועת פנטומימה מתוך הקופסה את הפלא האישי שדמיינו ולתארו במילים.

יצירה  -משקפת רואה טוב
לטובי רואה-טוב יש משקפת מיוחדת המעודדת
את הילדים לחשיבה חיובית .בהשראתה הילדים יכינו משקפת
שכאשר מתבוננים בה רואים את הטוב שמסביב.
שמרו את המשקפת לפעילות "מה אני רואה?"

חומרים
גלילי נייר ,רצועות נייר צבעוני ,דבק פלסטי ,חוט צמר/שרוך.

אופן הכנה
חלקו לכל ילד וילדה שני גלילי נייר .שדכו את הגלילים זה לזה.
הילדים גוזרים רצועות נייר צבעוני ומדביקים את הרצועה לרוחב על
גבי שני גלילי הנייר (בצורה שתלפף את שני גלילי הנייר משני הצדדים).
מדביקים רצועה ליד רצועה וכך הלאה עד כיסוי וקישוט כל המשקפת.
מנקבים שני חורים בחלק העליון של המשקפת משני צידי המשקפת
ומחברים חוט.

הידעת
חשיבה חיובית היא היכולת לבחון מאורע
שקרה ,מנקודת מבט חיובית .מחשבות
שליליות משפיעות על הילדים בכל תחומי
חייהם ,אבל אפשר לשנות את המצב .אנחנו
יכולים לתווך ,להדריך וללמד את הילדים
להסתכל על חצי הכוס המלאה ,ולהאמין
ביכולותיהם גם במצבים מורכבים.
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פעילות חברתית  -מה אני רואה?
אביזרים
הדמות של טובי רואה טוב ,המשקפת שהכנו
בפעילות היצירה.

מהלך הפעילות
הילדים יושבים במעגל.
הלבישו את הבובה של טובי רואה טוב על כף היד שלכם והסבירו לילדים:
שלום ילדים! זוכרים אותי? נעים מאוד ,אני טובי רואה טוב,
אני חברה ב"צוות כל יכול".
חזרו אחרי" :צוות כל יכול!"

שמעתי שהכנתם את המשקפת המיוחדת שלי ,משקפת שאם מתבוננים דרכה לומדים להסתכל על הדברים בצורה טובה .שננסה?
כולם להרים את המשקפת המיוחדת ,הביטו מסביב ,וחזרו אחרי:
טובי רואה-טוב מסתכלת סביב,
דרך המשקפת היא רואה עולם חביב
תמיד עוזרת לכל חברה וחבר,
לראות את הטוב ,עד שהקושי עובר.
החזיקו את המשקפת הביטו דרכה על הילדים והדגימו:

אני מסתכלת סביב
ורואה ילדות וילדים מתוקים
שאיתם אני נהנית לבלות בצהרון בנעימים!
הזמינו בכל פעם ילד/ה להביט במשקפת המיוחדת ולהגיד משהו טוב אחד שהם רואים בצהרון ,לדוגמה :חבר/ה שעזר לחבר אחר,
או פינה בגן שהם מאוד אוהבים לשחק בה ,חבר/ה איתם הם משחקים וכו'.

פעילות חברתית  -דברים שאותי משמחים
פזרו על הרצפה משחקים וחפצים שונים הנמצאים בגן כגון:
כדור ,דלי וכף ,חישוק ,תחפושת מפינת המשפחה ,קוביית עץ ,צבעים...
השמיעו לילדים את השיר "דברים שאותי משמחים" מתוך צלילי המוזיקה – חני נחמיאס ,הקלידו ביו טיוב:
"דברים משמחים".
הזמינו את הילדים להסתובב במרחב לצלילי המוזיקה .כשהמוזיקה נעצרת ,על כל ילד/ה לעצור ליד משחק או חפץ שמשמחים
אותו/ה ,ולהסביר מדוע.
חוזרים על הפעילות לפחות ארבע פעמים כדי שלילדים תהיה יותר מבחירה אחת.

6

© כל הזכויות שמורות .מותר לשימוש רק בצהרוני רשת "צהרים טובים"

פעילות בחצר  -כדור מתגלגל
מהלך המשחק
הילדים יושבים על הרצפה במעגל.
בכל פעם מישהו מגלגל את הכדור ומוסר לחבר .בכל פעם שמגלגלים אומרים משפט בו רגש שהרגישו היום במהלך היום,
לדוגמה :היום כעסתי מאוד בחצר ,היום שמחתי מאוד כשדנה שיחקה איתי ,וכך הלאה.
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שבוע שני

שבוע שני :הצגת הנושא השנתי
יום ב׳

יום א׳

יום ג׳

יום ה׳

יום ד׳

שיר הצהרון ⋅ הקראת שמות בצורה חוויתית ⋅ סדר היום הצפוי ⋅ ופעילות קצרה בנושא היכרות

מפגש פתיחת היום
ארוחת צהריים
(כחצי שעה)

נטילת ידיים בדרך משחקית ומסודרת ⋅ שיר הארוחה ⋅ ארוחת צהריים במודל משפחתי

פעילות הפגתית
(כ 20-דק׳)

משחק חופשי בפינות הצהרון ⋅ ובסיום שיר ״הוקוס פוקוס מסדרים״

פעילות חברתית
והעשרה (כ 45-דק׳)

סיפור ושיח:
״צוות כל יכול״

פעילות בחצר
( 30-45דק׳)

פעילות בתנועה:
נרקע ברגליים

פעילות חברתית:
כל דמות והאביזר שלה

יצירה:
צוות כל יכול

שיר היציאה לחצר ⋅ פעילות חופשית בחצר ⋅ משחק השבוע בחצר :משחקים בסימן חמש

ארוחת מנחה
והתארגנות לסיום
היום ( 20-30דק׳)

שיר הוקוס פוקוס מסדרים ⋅ סיכום חוויות היום ⋅ ועדכון מה צפוי ביום המחרת ⋅ ארוחת מנחה

מפגש פתיחת הצהרון
שירו את שיר הצהרון והקריאו את שמות הילדים בצורה יצירתית.
השבוע מפגשי הפתיחה יעסקו בהעמקת ההכרות עם ילדי הקבוצה.
הקדישו כל יום לדיון ושיח קצר בנושא ,לדוגמה :דברים שאנחנו אוהבים לעשות בשעות

הפנאי אחה"צ ,הצבע האהוב עלי ,בעל החיים האהוב עלי ,כמה אחים/אחיות יש לי.
ניתן להרחיב ולגוון את הפעילויות והמשחקים העוסקים בהעמקת ההיכרות ,לדוגמה :משחק הרוח נושבת,
משחק הכרות באמצעות כדור ,חישוק ,שירים ועוד.

במפגש – סיפור ושיח
אביזרים
תיאטרון הבובות השולחני ,חמש הדמויות של "צוות כל
יכול" ,קובץ שמע מספר ( 2ניתן להקריא את הסיפור ,או
להשמיע את הסיפור המוקלט).
הניחו על השולחן את תיאטרון הבובות ואת חמש הדמויות
של צוות כל יכול .בזמן הסיפור הלבישו על היד את הדמות
המתאימה ,הכניסו את הדמות דרך חלון התיאטרון והמחיזו
באמצעותה את הסיפור.
ספרו לילדים את הסיפור "צוות כל יכול":
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פעילות חברתית:
תיאטרון צוות כל יכול
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צוות כל יכול
עברו כמה ימים מאז שהילדים בצהרון דרור פגשו את
רֹואה-טוב מצוות כל יכול ,ושוב הביאה איתה
טֹובי ָ
ִ
דורית את מזוודת הפלאים.
הילדים ישבו בשקט במפגש .הם זכרו מה יש בתוך
רֹואה-טוב הבטיחה
שטֹובי ָ
ִ
המזוודה הגדולה וגם זכרו
שבקרוב הם יפגשו את כל החברים מצוות כל יכול.
הילדים הרגישו את הלב שלהם פועם בהתרגשות.
הם היו מאוד סקרנים ושאלו את דורית:
רֹואה-טוב
ָ
טֹובי
ִ
"מתי נוכל להכיר את החברות
והחברים שלה?"
רֹואה-טוב?"
לטֹובי ָ
ִ
"האם לכולם יש משקפת כמו
"נוכל לדבר איתם ולשאול אותם שאלות?"
דורית חייכה אל הילדים את החיוך הכי גדול שלה,
כזה שגורם לעיניים שלה להתכווץ קצת ,וענתה" :גם
אני מתרגשת ילדים אהובים שלי .אבל אתם זוכרים
שכדי שצוות כל יכול יבוא לצהרון שלנו אנחנו צריכים
להזמין אותם .אלמד אתכם דקלום שברגע שצוות כל
יכול שומע אותו – הם מבינים שאנחנו זקוקים לעזרתם
ומיד מגיעים.
אני אומר שורה ואתם תחזרו אחרי":

"נרקע ברגלים – אחת ושתיים
את הידיים ננער – לאט וגם מהר
אצבעות נפתח נסגור –מי יכול כאן לעזור?
עכשיו נקרא כולם בקול לצוות כל יכול!
הילדים דקלמו בקול רם את הדקלום החדש .העיניים
שלהם נצצו מהתרגשות.
ואז ...מתוך מזוודת הפלאים יצאו ,אחד אחרי השנייה,
חמש דמויות קטנות וחמודות – צוות כל יכול!
"תרצו שאציג לכם את החברים הקטנים שלי?"
שאלה דורית.
"כן!!" ענו הילדים בשמחה.
דורית הציגה את החברים החדשים:

רֹואה-טוב מסתכלת סביב,
טֹובי ָ
ִ
דרך המשקפת היא רואה עולם חביב.
תמיד עוזרת לכל חברה וחבר,
לראות את הטוב ,עד שהקושי עובר.

ָר ִביד הידיד הוא חבר נהדר,
מקשיב ומדבר עם כל אחד.
בעזרת שרביט הלב שבידו,
הוא עוזר לכל חבר לספר מה על ליבו.

נַּסה ׁשּוב – היא לא מוותרת
ימי ְמ ָ
ִמ ִ
עצמאית ,חרוצה ,ומאוד בוגרת.
מחזיקה בידה מפתח גדול,
בעזרתו מתמידה ומצליחה הכל.

קֹורי המקורי יחיד ומיוחד,
ִ
הוא מפעיל את דמיונו ולא חושב
כמו כל אחד.
עם רעיונות מקוריים ומחשבות
מעניינות ,בעזרת העיפרון הוא
מוצא המון פתרונות.
והנה ֶס ִפי סופרת עד שלוש,
היא פועלת לאט ומפעילה
את הראש.
מרימה את התמרור ומזכירה
לחברים ,לעצור ולחשוב
לפני שמגיבים.
"ילדות וילדים אהובים ",אמרה דורית" ,אלה חמשת
החברים שלנו מצוות כל-יכול .הם יבואו לעזור לנו
כאשר נזמין אותם .כל אחד ואחת מהם יכולים לעשות
משהו מיוחד ,משהו שיכול לסייע לנו לפתור בעיה.
המשך:
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צוות כל יכול  -המשך
רֹואה-טוב יכולה לראות תמיד את
טֹובי ָ
ִ
הדברים הטובים,
ָר ִביד הידיד יכול לעזור לנו להיות חברים טובים
ולדבר על רגשות,
נַּסה ׁשּוב יכולה לנסות שוב ושוב,
ימי ְמ ָ
ִמ ִ
היא לא מוותרת עד שהיא מצליחה במשימה,
קֹורי המקורי חושב תמיד בדרכים מיוחדות והוא
ִ
מאוד יצירתי,
ואחרונה חביבה היא ֶס ִפי סופרת עד שלוש,
היא יכולה לחשוב ולהתאפק לפני שמגיבה.

החברים מצוות כל יכול ילמדו אותנו שגם אנחנו כל
יכולים ,כי היכולות שלהם נמצאות גם אצל כל אחד
ואחת מאיתנו.
חברי צוות כל יכול נופפו לשלום וחזרו לתוך
מזוודת הפלאים.
דורית סגרה את המזוודה.
ואנחנו ילדים ,ניפגש בקרוב ...בסיפור הבא.

בסיום הסיפור הנחו שיחה עם הילדים:

הילדים בצהרון דרור ישבו בשקט במפגש ,הם זכרו מה יש בתוך המזוודה הגדולה והרגישו את הלב שלהם פועם בהתרגשות.
האם גם אתם לפעמים מרגישים את הלב שלכם פועם מהתרגשות? (הניחו את היד על החזה בצד שמאל ונסו להרגיש את פעימות הלב)
ממה התרגשתם?
אתם זוכרים מי יצאה מהמזוודה בסיפור הקודם? (טובי רואה טוב)
הניחו בקדמת תאטרון הבובות את חמש הדמויות:
מה דעתכם על החברות והחברים החדשים שלנו " -צוות כל יכול"?
זוכרים את הדקלום שמזמין את "צוות כל יכול"?

בואו נמציא תנועות ונדקלם שוב את הדקלום.

פעילות בתנועה – נרקע ברגליים
המציאו ביחד עם הילדים תנועות לדקלום של "צוות כל יכול":

נרקע ברגליים  -אחת ושתיים
את הידיים ננער  -לאט וגם מהר
אצבעות נפתח נסגור -מי יכול כאן לעזור?
עכשיו נקרא כולם בקול לצוות כל יכול!
בכל פעם אפשר להזמין ילד/ילדה כדי שיציגו בפני כולם את התנועות.

פעילות חברתית  -כל דמות והאביזר שלה
הציגו לילדים את חמש הדמויות של חברי צוות כל יכול .הקריאו עבור כל דמות את הקטע בסיפור המתאר אותה
ואת החפץ שמסייע לה .שאלו כל אחד מהילדים איזה חפץ הם היו רוצים שיהיה להם – מפתח ,שרביט לב ,עפרון ,תמרור,
משקפת ,ומדוע בחרו דווקא חפץ זה.
10
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יצירה  -צוות כל יכול
חומרים
דפי צביעה של הדמויות מעמ'  ,24-26מקלות ארטיק,
טושים/צבעי פנדה ,דבק פלסטי.

אופן ההכנה
חלקו לכל ילד/ה את דפי הצביעה של הדמויות.
הילדים צובעים את הדמויות ,גוזרים ומדביקים על מקלות הארטיק.
שמרו את חמש הדמויות לפעילות הבאה.

פעילות חברתית  -תיאטרון צוות כל יכול
אביזרים
חמשת הדמויות ,סיפור "צוות כל יכול".

מהלך הפעילות
הזמינו את הילדים להיות שותפים ולהציג יחד את חמשת הדמויות
של צוות כל יכול.
התחילו יחד עם הדקלום שקורא לצוות כל יכול " -נרקע ברגליים".
חלקו את הילדים לחמש קבוצות.
כל קבוצה מייצגת דמות מתוך צוות כל יכול.
הקריאו מתוך הסיפור את הקטע בו מציגים את החברים החדשים והזמינו כל קבוצה להציג ביחד עם הסיפור את החבר/ה
החדש מתוך צוות כל יכול.
למשל :הזמינו את קבוצת הילדים שמציגה את הדמות טובי רואה-טוב.
הציגו את הדמות והילדים מציגים בפנטומימה את הדמות לדוגמה:
"טובי רואה-טוב מסתכלת סביב"  -מניחים את היד על המצח ומביטים רחוק או אחד על השני.
"דרך המשקפת היא רואה עולם חביב"  -מביטים דרך משקפת דמיונית.
"תמיד עוזרת לכל חברה וחבר"  -הילדים מניחים יד על הכתף של החבר/ה העומד ליד ומעבירים משקל מצד לצד
(בסגנון הנה מה טוב ומה נעים)
"לראות את הטוב ,עד שהקושי עובר".
בסיום הנחו שיח עם הילדים ,מה מיוחד בכל דמות מתוך צוות כל יכול?
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פעילות בחצר
משחקים בסימן חמש
המציאו ביחד עם הילדים משחקים שונים בסימן חמש ,בהשראת חמש הדמויות מ"צוות כל יכול".
להלן מספר אפשרויות:
1
2
3
4
5

12

בהשראת מימי מנסה שוב  -הכינו מסלול בעזרת  5מקלות והנחו את הילדים לקפוץ /לדלג בין המקלות ולבסוף לקפוץ
כמה שיותר רחוק.
בהשראת קורי המקורי  -עודדו את הילדים לתכנן מסלול מחמישה פריטים ולעבור בין הפריטים בצורות הליכה שונות.
בהשראת רביד הידיד  -חלקו את הילדים לקבוצות של חמש ועודדו אותם להגיד מילה טובה לחברות/ים בקבוצה.
בהשראת טובי רואה טוב  -בקשו מילד/ה למנות חמישה צעצועים/משחקים שהם אוהבים לשחק בחצר .בחרו באופן
דמוקרטי משחק מתוך חמשת המשחקים ושחקו באופן קבוצתי.
בהשראת ספי סופרת עד  - 3הילדים מתחלקים לזוגות ועומדים אחד מול השני .כל זוג מחזיק ידיים .מניחים כדור
ספוג באמצע .על הילדים להחזיק את הכדור מבלי שיפול ולהעביר יחד בשיתוף פעולה לזוג העומד לידו .על כל הילדים
להמתין בסבלנות ,לעודד את החברים בזמן שהכדור עובר מאחד לשני.
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שבוע שלישי

שבוע שלישי :כישורים חברתיים
יום ב׳

יום א׳

יום ג׳

יום ד׳

שיר הצהרון ⋅ הקראת שמות בצורה חוויתית ⋅ סדר היום הצפוי ⋅ ופעילות קצרה בנושא חברות טובה

מפגש פתיחת היום
ארוחת צהריים
(כחצי שעה)

נטילת ידיים בדרך משחקית ומסודרת ⋅ שיר הארוחה ⋅ ארוחת צהריים במודל משפחתי

פעילות הפגתית
(כ 20-דק׳)

משחק חופשי בפינות הצהרון ⋅ ובסיום שיר ״הוקוס פוקוס מסדרים״

פעילות חברתית
והעשרה (כ 45-דק׳)

יום ה׳

סיפור ושיח:
״דברים שבלב״

פעילות בחצר
( 30-45דק׳)

פעילות חברתית:
דברים שבלב

יצירה:
הרגשות שלי

פעילות חברתית:
מה מרגיש העץ?

יצירה:
פרצופונים

שיר היציאה לחצר ⋅ פעילות חופשית בחצר ⋅ משחק השבוע בחצר :כדורגל סיני

ארוחת מנחה
והתארגנות לסיום
היום ( 20-30דק׳)

שיר הוקוס פוקוס מסדרים ⋅ סיכום חוויות היום ⋅ ועדכון מה צפוי ביום המחרת ⋅ ארוחת מנחה

מפגש פתיחת הצהרון
שירו את שיר הצהרון והקריאו את שמות הילדים בצורה יצירתית .העזרו בדמויות צוות כל יכול.
השבוע מפגשי הפתיחה יעסקו בנושא חברות ,הקדישו כל יום
לדיון ושיח קצר בנושא לדוגמה :מהי חברות לדעתכם? (לדעת
להקשיב ,לפעמים לוותר ,לפעמים לריב ,לצחוק יחד )...דברים שאני אוהב לעשות חברים.
השלימו את המשפט :חבר/ה טוב/ה הוא/היא חבר/ה ש( ...דואג לי ,משתף אותי במשחק,
מקשיב לי)...
ניתן להרחיב את הדיון וגם להשמיע שירים שונים בנושא חברות.
הקלידו ביו טיוב" :מרב האוסמן  -מהי חברות?"
"בוקר טוב לחברים  -שיר בוקר לילדים עם דגש על חברות  -עפרה ועידן  -ילד מוזיקה".
"ספיישל שירי חברות  -ילדות ישראלית" (אדון שוקו ,אתמול רבתי עם גיורא ,פעם היה לי
חבר ,יש לי חבר).

במפגש :סיפור ושיח
אביזרים
תיאטרון הבובות השולחני ,הדמות של רביד הידיד ,קובץ שמע מספר ( 3ניתן להקריא
את הסיפור ,או להשמיע את הסיפור המוקלט).
הניחו על השולחן את תיאטרון הבובות ואת הדמות .בזמן הסיפור הלבישו על היד את
הדמות ,הכניסו את הדמות דרך חלון התיאטרון והמחיזו באמצעותה את הסיפור.
ספרו לילדים את הסיפור "דברים שבלב":
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דברים שבלב
שבוע חדש התחיל בצהרון דרור .הילדים סיימו לאכול
את ארוחת הצהריים ואחרי שהמדריכה דורית סיפרה
להם סיפור קצר ,הם יצאו איתה לשחק בחצר .עוד
הם משחקים ולפתע משב רוח חזק פרע את שיער
ראשם וגם תלש מן העץ המון עלים יבשים שנשרו להם
על הקרקע.
דן רץ לדורית ושאל" :דורית ,מה זו הרוח הזו?? האם
החורף הגיע? ולמה העלים נופלים מהעצים? אולי
העץ חולה?"
דורית קראה לכל הילדים לשבת לידה ואמרה" :העלים
לא נופלים ...הם נושרים מן העץ .העץ עכשיו עומד
בשלכת ,במקום העלים שנשרו יצמחו לעץ עלים
חדשים .כך קורה כל שנה בסתיו.
אתם יודעים מה עוד קורה בסתיו?"
יערית מיד נעמדה והתחילה לספר:
"הנחליאלי מגיע לבקר ומזג האויר
כזה מבולבלי ,לפעמים קר ולפעמים
חם".
"וגם יש כזה פרח גבוה גבוה שפורח,
קוראים לפרח ...קוראים לו ...אני לא
זוכר איך קוראים לו "...אמר דן.
"איך אתה לא זוכר" ,אמרה יערית,
"קוראים לו חצב ,מה אתה לא יודע
כלום?"
הילדים התחילו לזמר "דן לא יודע
כלום ..דן לא יודע כלום"...
דן קם והלך הצידה בוכה .הילדים השתתקו.
דורית התבוננה בהם בשקט ואז ניגשה לדן ונתנה לו יד.
הם חזרו יחד אל הילדים .דורית ביקשה מדן שיסביר
לילדים איך הוא מרגיש .דן ענה" :אני נעלבתי כי אמרתם
שאני לא יודע כלום ...רק כי שכחתי איך קוראים ל ...חצב".
יערית אמרה" :לא עשינו כלום ...זה היה סתם בצחוק...
הוא לא מבין בדיחות?"
דורית הציעה" :כשיש בעיה או אי הבנה ,הכי טוב להזמין
את צוות כל יכול לעזרה .מה דעתכם שנדקלם
את הדקלום ונגלה מי מחברי צוות כל יכול יגיע
לעזור לנו?
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הילדים הסכימו והם דקלמו ביחד:

"נרקע ברגלים – אחת ושתיים
את הידיים ננער – לאט וגם מהר
אצבעות נפתח נסגור –מי יכול כאן לעזור?
עכשיו נקרא כולם בקול לצוות כל יכול!
רק סיימו לדקלם והנה הופיע ָר ִביד הידיד מצוות
כל יכול ,ובידו שרביט לב.
"נעים מאוד! אני ָר ִביד הידיד ,שמעתי שקראתם
לעזרה ובאתי מיד .אני מגיע לעזור כשילדים רבים זה
עם זה .שמתי לב שלפעמים כשילדים רבים ,כל ילד
מצליח לראות רק את הצד שלו ,אבל קשה לו לראות
ולהבין את המחשבות והרגשות של הצד השני".
"למה יש לך שרביט לב?" שאלה יערית.
ָר ִביד הידיד עצר והסביר" :בעזרת שרביט הלב שלי
אני מצליח להבין מה מרגיש כל אחד בליבו ,כך אני יכול
לעזור לכל ילד להבין גם את המחשבות של הילד השני.
הנה למשל  -הילדים אמרו ששרו רק בצחוק ,אבל
שכחו לחשוב איך דן ירגיש.
דן נעלב מאוד כשאמרו לו שהוא לא יודע כלום .לא היה
לו נעים שכולם שרו עליו שיר וצחקו".
יערית ישבה בשקט ואז אמרה" :עכשיו אני מצליחה
להבין איך דן הרגיש .גם אחי הגדול שר לי פעם שיר
מעליב .זה באמת לא נעים .סליחה דן".
שאר הילדים ניגשו גם הם לדן וביקשו ממנו סליחה.
דן חייך חיוך קטן .הוא הרגיש קצת יותר טוב עכשיו.
שר ִביד הידיד
דורית חייכה אל הילדים" :איזה מזל ָ
הגיע לבקר ועזר לנו להבין מה כל אחד מרגיש .רביד,
אתה עוזר לנו להיות חברים טובים זה לזה ,תודה רביד!
אני מקווה שתשוב אלינו בקרוב!"
ָר ִביד הידיד נופף לילדים לשלום .הילדים נופפו לו
בחזרה ו -הופ! הוא חזר ונכנס לתוך מזוודת הפלאים.
המזוודה נסגרה...
אנחנו ילדים ניפגש בקרוב ...בסיפור הבא.

בסיום הסיפור הנחו שיחה עם הילדים:

בסיפור דן נעלב כאשר החברים צחקו עליו שלא זכר את שם צמח החצב.
גם לכם קורה שאתם נעלבים מחברים או מחברות?
רביד הידיד מצוות כל יכול הגיע לעזור לדן .הוא שם לב שלפעמים כשילדים רבים כל ילד מצליח להרגיש את הרגשות של עצמו וקשה לו
לחשוב מה הילד או הילדה האחרים מרגישים .אבל אם חבר מספר לנו שהוא נפגע ,חשוב להבין את הרגשות שלו.
בעזרת שרביט הלב שלו ,רביד מצליח להבין מה מרגיש כל אחד בליבו.
בואו גם אנחנו נקשיב לרגשות הקיימים בגוף שלנו ,וגם נקשיב לרגשות של החברים שלנו.
היכן לדעתכם מסתתרים הרגשות שלנו בגוף? המחישו לילדים בעזרת דוגמה אישית שלכם ,למשל :כשאני עצובה הדמעות שלי נעצרות
בגרון ...או כשאני צוחקת אני מרגישה את הדגדוגים בבטן...
הנחו שיח עם הילדים ועודדו אותם לשתף ברגשותיהם :עזרו להם לתת שם לרגש ולספר היכן בגוף הם מרגישים את אותו
רגש (בלב ,בגרון ,בראש ,בבטן) לאחר ששיתפו ,בקשו מהילדים לפי סדר הישיבה להיזכר היכן חבריהם מרגישים (רגש אחד)
בגוף שלהם.

לאחר ששיתפנו ,בואו נשחק משחק נחמד על רגשות.

פעילות חברתית  -דברים שבלב
מהלך הפעילות
להלן שלושה קטעים מוזיקליים המביעים רגש:
שמחה ,עצב וכעס.
הקלידו ביו טיוב :עצב " -מנגינת כינור עצובה",
"שמחה  -מנגינה שמחה ","HAPPY SONG
"כעס  -מחול הדבורים".
הנחו את הילדים להניח את היד היכן שהם מרגישים
את הרגש (בטן ,ראש ,לב ,רגליים.)...

סבב שני
השמיעו שוב את הקטעים המוזיקליים והנחו את הילדים
להביע את הרגש דרך תנועה ,למשל:
עצב :הליכה איטית וכבדה עם ראש מורכן ,עצבות בפנים.
שמחה :דילוגים במרחב ,גו זקוף ,חיוך על הפנים ועליזים.
כעס :אגרופים בידיים ,כיווץ פנים ,רקיעות ברגליים.
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יצירה :הרגשות שלי
הסבירו לילדים :אפשר לבטא רגשות באופנים שונים :במילים ,תנועה,
מוזיקה ואף בציור .בואו נקשיב לקטעים המוזיקליים השונים המבטאים
שמחה ,עצב וכעס ,ונבטא את הרגשות בציור ובצבעים.
חומרים
דפי שרטוט גדולים/גיליונות בריסטול לבנים ,צבעי גואש /צבעי פנדה,
מכחולים/צמרונים ,קטעים מוזיקליים מהפעילות ״דברים שבלב״ מעמ' .15

אופן ההכנה
חברו את השולחנות לטור ארוך ופרשו עליהם דפי שרטוט גדולים /גיליונות בריסטול.
השמיעו לילדים בכל פעם קטע מוזיקלי שונה (שמחה ,עצב וכעס) ובקשו מהם לצייר לפי קצב "ומצב הרוח" שהמוזיקה
משרה עליהם.
עודדו אותם לצייר בצבעים מגוונים ובצורות שונות.
בסיום הנחו שיח על הרגשות והחוויה שהילדים חוו בזמן היצירה.

פעילות חברתית :מה מרגיש העץ?
הסבירו לילדים :בסיפור נשבה פתאום רוח ,כאשר הילדים היו בחצר.
גם אתם מרגישים שנעשה יותר קריר?
גם אתם שמתם לב שהעלים נושרים מהעצים?
דורית סיפרה לילדים שהטבע מספר לנו שהסתיו הגיע ,איך יודעים? מרגישים את הרוח הקרירה ,עלי השלכת שמוצאים על הרצפה,
החצב שצומח ומבשר שהגשם עוד מעט מגיע ,ציפור הנחליאלי מבקרת ועוד מיני צמחים וציפורים.
חומרים
דפי שרטוט/בריסטולים ,צבעי פנדה.
הקריאו לילדים את הדקלום הבא:

בדרך לגן הרוח נשבה
ואת שערי מעט פיזרה
לפתע פתאום עלה קטן
נפל עלי ודגדג לי באף.
הבטתי סביבי כדי לגלות
מהיכן הגיע העלה השובב?

16

מולי עמדו עצים זקופים
וענפי העצים מאוד חשופים
מה מרגישים העצים ללא עלים?
זה נראה כאילו הם ללא בגדים...
האם הם עצובים
או שמחים ועליזים?
מה דעתכם ילדים?
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מהלך הפעילות
הזמינו את הילדים לעמוד בחצי מעגל.

בואו נדמיין שאנחנו הילד/ה מהדקלום .הסתיו הגיע ונעשה קצת קריר ,מרגישים?
בואו נלבש חולצה ארוכה ניקח את התרמיל שלנו ,נשים אותו על הגב ונצא לדרך לגן ,מוכנים?
הקריאו לילדים את הדקלום והמחיזו איתם יחד את הדקלום.
בסיום בקשו מהילדים לחזור לשבת במקום ונהלו שיח בעקבות הדקלום:

מה אתם חושבים שהעץ מרגיש כשעליו נושרים? אולי הוא מרגיש קליל יותר בדיוק כמו שאנחנו מרגישים אחרי תספורת?
מה אתם חושבים שהעץ מרגיש כשעליו מלבלבים וצומחים מחדש?
אנחנו לא יכולים לדעת מה באמת מרגיש העץ ,אבל אנחנו יכולים לדעת איך אנחנו מרגישים.

יצירה :פרצופונים
חומרים
עלים יבשים (בקשו מהילדים לאסוף בדרך לגן) ,עיניים זזות,
מקלות ארטיק ,לורדים.

אופן ההכנה
חלקו לכל ילד/ה שלושה עלים.
הילדים יהפכו את העלים לפרצופונים באמצעות העיניים הזזות
ולורדים ,ניתן ליצור לכל עלה הבעה שונה :שמח ,עצוב ,כועס.
את העלה מדביקים על גבי מקל ארטיק.
בסיום עודדו את הילדים לשתף איך הם מרגישים בצהרון היום.
במהלך הפעילות אפשר להשמיע ברקע את "שיר הסתיו" הקלידו ביו טיוב" :שיר הסתיו  -סלסלית  -ילדות ישראלית".

פעילות בחצר -כדורגל סיני
כדורגל סיני הוא משחק קבוצתי ,בו רגלי השחקנים משמשות כשערים.
הילדים עומדים במעגל כשרגליהם פשוקות ,וכפות רגליהם נוגעות זו בזו .הילדים מגלגלים ביניהם
את הכדור ומנסים להכניס את הכדור בין רגלי חבריהם .כל ילד מנסה למנוע מהכדור להתגלגל בין רגליו .
כשהכדור נכנס מעודדים ב"כל הכבוד" וממשיכים במשחק .המטרה להתנסות ,ללמוד וליהנות ממשחק חברתי קבוצתי .
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שבוע רביעי

שבוע רביעי :ויסות רגשי
יום א׳
מפגש פתיחת היום

יום ב׳

יום ג׳

יום ה׳

יום ד׳

שיר הצהרון ⋅ הקראת שמות בצורה חוויתית ⋅ סדר היום הצפוי ⋅ ופעילות קצרה בנושא דברים שמשמחים או מרגיעים אותי

ארוחת צהריים
(כחצי שעה)

נטילת ידיים בדרך משחקית ומסודרת ⋅ שיר הארוחה ⋅ ארוחת צהריים במודל משפחתי

פעילות הפגתית
(כ 20-דק׳)

משחק חופשי בפינות הצהרון ⋅ ובסיום שיר ״הוקוס פוקוס מסדרים״

פעילות חברתית
והעשרה (כ 45-דק׳)

סיפור ושיח:
״מי יהיה הראשון?״

פעילות בחצר
( 30-45דק׳)

פעילות חברתית:
עוצרים ולוקחים נשימה

יצירה:
התמרור המרגיע שלי

שיר היציאה לחצר ⋅ פעילות חופשית בחצר ⋅ משחק השבוע בחצר :ספי סופרת עד 3

ארוחת מנחה
והתארגנות לסיום
היום ( 20-30דק׳)

שיר הוקוס פוקוס מסדרים ⋅ סיכום חוויות היום ⋅ ועדכון מה צפוי ביום המחרת ⋅ ארוחת מנחה

מפגש פתיחת הצהרון
שירו את שיר הצהרון והקריאו את שמות
הילדים בצורה יצירתית.
שוחחו עם הילדים על רגשות ושאלו אותם
אילו דברים משמחים אותם כאשר הם עצובים ,או מה מרגיע אותם כשהם כועסים.
ניתן להשמיע לילדים שירים הקשורים לנושא:
"דברים שאותי משמחים" מתוך צלילי המוזיקה – חני נחמיאס.
"נתפייסה תני לי יד" מילים :מרים ילין שטקליס ,לחן :שמוליק קראוס.
"אני נשאר אני" מילים ולחן :דתיה בן דור.

במפגש – סיפור ושיח
אביזרים:
תיאטרון הבובות השולחני ,הדמות של ספי סופרת עד  , 3קובץ שמע מספר ( 4ניתן
להקריא את הסיפור ,או להשמיע את הסיפור המוקלט).
הניחו על השולחן את תיאטרון הבובות ואת הדמות .בזמן הסיפור הלבישו על היד את
הדמות ,הכניסו את הדמות דרך חלון התיאטרון והמחיזו באמצעותה את הסיפור.
ספרו לילדים את הסיפור "מי יהיה הראשון?":
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פעילות בתנועה:
הרם והרם ועצור

פעילות חברתית:
מה עושים?
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מי יהיה הראשון?
יום חדש בצהרון דרור .הילדים היום
מלאי מרץ ורק חיכו שארוחת הצהריים
תסתיים כדי לצאת כבר לשחק בחצר.
הסתיימה הארוחה ,הילדים פינו את
הכלים ונעמדו בטור ארוך כדי לצאת
לחצר.
דורית הזכירה את הכללים" :ילדים זיכרו,
בחצר אנחנו משחקים יחד ,עומדים יפה
בתור כדי לעלות על המתקנים ,נותנים
יד ועוזרים לכל חבר או חברה שזקוקים
לעזרה .אם יש קושי או בעיה  -נפתור
אותה במילים ובשיחה ,אני פה כדי לעזור".
דלת הגן נפתחה והילדים יצאו בשמחה
לחצר ,רצו ,התמסרו בכדור ,רכבו על
בימבות וטיפסו על המתקנים .שירה רצה למגלשה ,אך
באותו הזמן גם גיא הגיע למגלשה .שניהם רצו לגלוש,
אך התווכחו ,מי יהיה הראשון.
"זוז גיא! אני תפסתי ראשונה את המגלשה!" אמרה
שירה ודחפה את גיא עם המרפק.
"לא נכון! אני הגעתי ראשון!" אמר גיא ולא ויתר.
כך התווכחו ודחפו זה את זו.
דורית שמעה את הוויכוח והתקרבה אל הילדים" :עצרו
חברים! אני רואה שאתם צריכים עזרה .שניכם רוצים
לעלות ראשונים למגלשה .כל אחד מכם חושב שהוא
זה שהגיע ראשון.
אתם זוכרים מה אנחנו יכולים לעשות כשיש בעיה או אי
הבנה? הכי טוב להזמין את צוות כל יכול לעזרה .מה
דעתכם שנדקלם את הדקלום ונגלה מי מחברי צוות
כל יכול יגיע לעזור לנו?"
גיא ושירה הסתכלו זה על זו והנהנו בראשם בהסכמה.
הם החלו לדקלם יחד:

נרקע ברגלים – אחת ושתיים
את הידיים ננער – לאט וגם מהר
אצבעות נפתח נסגור – מי יכול כאן לעזור?
עכשיו נקרא כולם בקול ...לצוות כל יכול!

4

רק סיימו לדקלם והנה הופיעה לה
דמות חדשה עם שתי צמות ארוכות,
חיוך גדול ובידה תמרור .על התמרור
כתובות הספרות ...3...2...1
"שלום ילדים ,נעים להכיר! אני ספי
סופרת עד  .3שמעתי שקראתם
לי והגעתי מיד .אני מבינה שיש כאן
בעיה ולי יש את היכולת להגיש
עזרה.
יש לי תמרור שמזכיר לי תמיד לעצור
ולספור עד  ,3זהו סוד הקסם שלי.
כי כשאנחנו כל כך כועסים ,קשה
לנו להתאפק ולחשוב על פתרונות,
ואם נצליח לעצור רגע ולנשום עמוק,
המחשבות והפתרונות יתחילו לצוץ לנו בראש.
לכן קוראים לי ספי סופרת עד  .3תסתכלו על
החולצה שלי ,מצויירות עליה  3אצבעות ,גם היא מזכירה
לי לעצור ולספור עד  .3אתם יכולים להראות לי את
שלוש האצבעות שלכם?
אז ...כשאני ממש כועסת ובא לי לדחוף ,או להחזיר ,אני
אומרת לעצמי ספי! תעצרי! ,תנשמי! ותספרי עד .!3
אני נושמת עמוק .האוויר נכנס לתוך הגוף ,מרגיע קצת,
מקרר את הכעס שבבטן ואז אני סופרת  3-2-1ואומרת
לעצמי ,אולי זה לא כל כך נורא ,הרי אפשר למצוא
פתרון לכל בעיה.
לפעמים אני גם שותה קצת מים או נחה קצת בצד.
לפעמים מבקשת עזרה ממישהו אחר שלא כועס
כרגע ויכול לעזור לי להירגע ,כמו שדורית עוזרת לכם
לפעמים.
שירה ,גיא ...אתם רוצים שננסה לספור יחד עד "?3
שניהם הנהנו בהסכמה.
הם נשמו עמוק וספרו.3-2-1 :
גיא מחה את הדמעות שמילאו את עיניו ואמר" :באמת
כעסתי מאוד .כי ממש הייתי בטוח שאני הגעתי ראשון
וזה לא היה הוגן".
המשך:
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מי יהיה הראשון?  -המשך
גם שירה שיפשפה את עיניה ואמרה" :אני חושבת
ששנינו הגענו בדיוק יחד .פשוט אף אחד לא רצה לוותר
על התור שלו .שנינו רצינו להיות ראשונים".
"נכון ".אמר גיא.
ספי סופרת עד  3התבוננה בהם ואמרה" :אני חושבת
שעכשיו אתם קצת יותר רגועים וכבר יכולים לחשוב על
פתרון .יש לכם רעיונות איך נוכל לפתור את הבעיה כך
ששניכם תהיו מרוצים?"
"אנחנו יכולים לערוך הגרלה ,מי שהשם שלו יצא ראשון
יגלוש ראשון ".הציעה שירה.
"אחד מאיתנו יכול לוותר לשני ואז נגלוש לפי התור".
הציע גיא.
"אנחנו יכולים להחליט שאף אחד לא גולש עכשיו
במגלשה ולבחור יחד משחק אחר בחצר ".הציעה שירה.

ספי סופרת עד  3מחאה שלוש מחיאות כף
בהתרגשות" :יש לכם הרבה פתרונות נהדרים! הצלחתם
להתגבר על הכעס ,להירגע ולמצוא פתרונות לבעיה .וזו
בדיוק המטרה.".
גיא ושירה הסתכלו זה על זו וצחקו.
שירה אמרה" :כבר לא מתחשק לי לגלוש במגלשה,
אולי נשחק יחד תופסת ונזמין עוד חברים?"
גיא שמח" :אני מאוד אוהב לשחק בתופסת".
הם נתנו יד זה לזו ,ולפני שהלכו לשחק נופפו לשלום
ואמרו" :תודה ספי ,היום למדנו את סוד הקסם שלך:
לספור עד  .3תודה לך! נתראה בקרוב!"
ספי סופרת עד  3נופפה לילדים בחזרה ונכנסה
חזרה למזוודה.
ואנחנו ילדים ניפגש בקרוב ...בסיפור הבא.

בסיום הסיפור הנחו שיחה עם הילדים:

רגע לפני היציאה לחצר דורית הזכירה לילדים בצהרון דרור מהם הכללים בזמן המשחק בחצר.
למה לדעתכם חשוב שיהיו כללים?
גם לנו יש כללים לזמן משחק בחצר? מהם?
בסיפור ,שירה וגיא הגיעו באותו זמן למגלשה והתווכחו מי יהיה ראשון.
האם גם לכם קורה שאתם רבים עם חברים על צעצועים או מתקנים בחצר?
מה אתם עושים כשאתם בבעיה? איך פותרים אותה?
מי באה לעזרתם של שירה וגיא?
מה מיוחד בספי סופרת עד ?3
ספי סיפרה לילדים מהו סוד הקסם שלה ,זוכרים? בואו ננסה יחד.
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פעילות חברתית  -עוצרים ולוקחים נשימה
אביזרים:
העזרו בדמות של ספי סופרת עד  3בזמן הצגת הנושא.
הסבירו לילדים :ספי סופרת עד  3גילתה לילדים מה עוזר לה להירגע כשהיא כועסת.
היא אומרת לעצמה :ספי! את צריכה לעצור ,לנשום ולספור עד .3

כשאני נושמת עמוק ,האוויר נכנס לתוך הגוף ,מרגיע קצת ,מקרר את הכעס שבבטן ואז אני סופרת עד שלוש ואומרת לעצמי,
אולי זה לא כך כך נורא ,יש פתרון לכל בעיה.
בואו ננסה יחד.
הילדים עומדים במעגל וממקדים מבט במקום אחד על הרצפה או הקיר.
הילדים מדמיינים שהם אוחזים ביד אחת פרח ,ומריחים אותו לאט־לאט ,בספירה של שלוש 1,2,3 :תוך כדי שאיפת אוויר דרך האף.
הילדים מדמיינים שהם אוחזים נר ביד השנייה ,נושפים בהדרגה בספירה של שלוש 1,2,3 :דרך הפה ומכבים את הנר.
חוזרים על השאיפה והנשיפה שלוש פעמים:
הריחו את הפרח – קחו שאיפה לאט־לאט
כבו את הנר – נשפו את האוויר לאט־לאט
שאלו את הילדים:

איך אתם מרגישים עכשיו?
האם אתם מרגישים רגועים יותר?

			
יצירה – התמרור המרגיע שלי
אתם זוכרים אילו סימנים יש לספי סופרת עד 3

כדי לזכור לעצור ולספור עד שלוש?
על החולצה יש לה סימן של שלוש אצבעות והיא מחזיקה ביד תמרור
שכתובות עליו הספרות .1,2,3
בואו גם אנחנו נכין לנו תמרור אישי שיעזור לנו לזכור לעצור ,לנשום
ולספור עד  - 3כשצריך לקחת פסק זמן ממריבה כדי להירגע.
חומרים
איור התמרור  1,2,3מעמ'  ,26שמיניות בריסטול צבעוני ,מקלות רופא ,ניירות ממו
צבעוניים ,דבק סטיק ,צבעי פנדה.

הכנה מוקדמת
צלמו את איור התמרור כמספר הילדים בקבוצה.
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אופן ההכנה
חלקו לכל ילד/ה את איור התמרור והזמינו אותם לצבוע את כף היד עם שלוש האצבעות ואת הספרות כיד הדמיון הטובה עליהם.
הנחו את הילדים לקרוע לחתיכות קטנות את דפי הממו הצבעוניים ,להדביק בצורת פסיפס ולקשט את הרקע בתוך
תמרור המשושה.
מדביקים את התמרור על גבי שמיניות בריסטול וגוזרים מסביב לקווי המתאר.
מדביקים את התמרור המקושט על מקל רופא בעזרת דבק פלסטי/סלוטייפ.
הכינו תמרור נוסף עבור הצהרון ושמרו למשחק החצר שבעמ' .23

פעילות בתנועה – הרם והרם ועצור!
הסבירו לילדים :לפעמים אנחנו ממהרים ונחפזים
כשיוצאים לחצר ,כדי להגיע ראשונים למשחקים שאנחנו אוהבים במיוחד :למגלשה ,לכדור ,לבימבה הכי טובה בחצר...
לפעמים ,מבלי להתכוון ,אנחנו עלולים לפגוע בחברים שלנו או אפילו בעצמנו ,למעוד ,ליפול ולקבל מכה כי לא היינו זהירים.
בדיוק כפי שאנחנו לא ממהרים לרוץ ולחצות את הכביש ללא מבוגר ,אלא עוצרים ומחכים ,כך אנחנו צריכים ללמוד לעצור
רגע ,לחשוב ,לנשום ולספור עד  - 3בדיוק כפי שעושה שספי סופרת עד .3
ספי מבצעת תרגילים שעוזרים לה להירגע ולחשוב מה כדאי לה לעשות ,איך כדאי לה להגיב ,כי היא יודעת שלא תמיד אפשר לקבל הכל
בדיוק מתי שהיא רוצה.
גם אם אנחנו מאוד רוצים ,צריך ללמוד להתאפק ולהמתין בסבלנות.
בואו נלמד משחק נחמד בשיר ובתנועה ,כשנשמע את המילה "עצור!" מיד נעצור את השיר ואת התנועה שלנו.
מהלך הפעילות
השמיעו לילדים את השיר" :נער ,ונער ועצור!" ,מילים ולחן :טלי גורלי טוראל .הקלידו ביו טיוב" :הרם והרם ועצור".
בצעו ביחד עם הילדים ותרגלו לפי מילות השיר ,תנועה ועצירה.
חזרו על שיר זה בימים הבאים .שיר זה מסייע לילדים לווסת את התנועה שלהם ומלמד אותם לעצור.

פעילות חברתית  -מה עושים?
הידעת
המרחב בגן ובפרט בצהרון מזמין את הילדים
להתמודד עם מצבים בהם עליהם להתמודד
על משאבים משותפים מצומצמים כמו
שימוש במגלשה אחת בחצר ,משחק בכדור
אחד ,משחק בשלוש בימבות או משחק בשני
דליים בארגז החול .מצבים אלה גורמים
לעיתים למאבקי כוח בין הילדים .מצבים אלה
מצריכים תווך של מבוגר ,למידה והדרכה
שלנו במתן כלים לפתרונות בין הילדים.
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אביזרים:
קוביות עץ קטנות/חבל ארוך ,בחרו שלושה חפצים מפינות הגן השונות
או מהחצר .לדוגמה :דלי ,טוש ,ספר.

הכנה מוקדמת:
צרו מסלול ארוך במרחב מקוביות עץ קטנות או מחבל ארוך .במהלך
המסלול הציבו ,במרחק זה מזה ,את החפצים שאספתם.

מהלך הפעילות
הסבירו לילדים :זוכרים איך בסיפור גיא ושירה נעזרו בספי סופרת עד
 3כדי למצוא פתרון מי יגלוש ראשון במגלשה?
בואו גם אנחנו ננסה למצוא פתרונות למצבים שונים במשחק הבא.
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הזמינו זוג ילדים לעמוד בתחילת המסלול וללכת באופנים שונים לבחירתם :קפיצת צפרדע ,עקב בצד אגודל ,הליכה צידית ועוד .כאשר
הם מגיעים לחפץ הראשון ,למשל דלי ,הציגו בפניהם את תיאור המקרה הבא:

בואו נדמיין שאנחנו נמצאים בחצר בארגז החול .בארגז יש רק דלי אחד ,אבל שניכם רוצים לשחק בו .חשבו יחד על פתרון שבו שניכם תוכלו
ליהנות מהדלי( .ניתן להיעזר בשאר חברי הקבוצה).
לאחר שהילדים מעלים מספר אפשרויות לבעיה ,המשיכו את המסלול עם זוג ילדים אחר.
כאשר הילדים מגיעים לחפץ השני ,למשל :טוש ,הציגו בפניהם את תיאור המקרה הבא :התיישבתם ביחד לצייר ציור אבל גיליתם
שיש רק טוש אחד בצבע ...ושניכם רוצים להשתמש בו עכשיו .חשבו יחד על פתרון בו שניכם תוכלו ליהנות ולצייר עם הטוש (ניתן להיעזר
בשאר חברי הקבוצה) .לאחר שהילדים מעלים מספר אפשרויות לבעיה ,המשיכו את המסלול עם זוג ילדים אחר.
כאשר הילדים מגיעים לחפץ השלישי ,למשל :ספר ,הציגו בפניהם את תיאור המקרה הבא :בפינת הספר יש ספר מיוחד מאוד
ששניכם רוצים לדפדף בו עכשיו ,אך רק אחד מכם מחזיק בו .חשבו יחד על פתרון בו שניכם תוכלו להנות מקריאת הספר( .ניתן
להיעזר בשאר חברי הקבוצה).
משחק בחצר  -ספי סופרת 1,2,3

אופן המשחק
למדו ביחד את הדקלום של ספי סופרת 1,2,3

הנה ֶס ִפי סופרת עד שלוש,
היא פועלת לאט ומפעילה את הראש.
מרימה את התמרור ומזכירה לחברים,
לעצור ולחשוב לפני שמגיבים.
בחרו את אחד הילדים להחזיק בתמרור העצור של הדמות .הילדים רצים במרחב ומדקלמים את הדקלום שוב ושוב.
ברגע שהילד/ה מרים/ה את תמרור העצור וסופר/ת 1,2,3 :על כל הילדים לעמוד כמו פסל .ילדים שזזים הופכים
להיות ספי סופרת .1,2,3
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דמויות גיבורי על לצביעה

קורי המקורי

טובי רואה טוב
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מימי מנסה שוב

רביד הידיד
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דמויות גיבורי על לצביעה ותמרור

ספי סופרת עד 3

תמרור
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זרקור על צהרוני טרום-טרום חובה  -דגשים לעבודה עם תכנית ״צוות כל-יכול״ בגילאים צעירים
הפעלת צהרון עבור ילדים בני שלוש עשויה להיות משימה מאתגרת ,אך בהחלט ניתן להתגבר על האתגרים ולקיים צהרון איכותי
ומעשיר גם עבור ילדים צעירים.
בדף זה ריכזנו עבורכם מספר דגשים להפעלת התוכנית הפדגוגית "צוות כל-יכול" בצהרון בגני טרום-טרום חובה.
דגשים אלה מהווים חלק ממערך הדרכה שלם (הדרכות פרטניות ,השתלמויות ייעודיות) המהווים יחד מענה לצוות ולילדים.
האם התוכנית "צוות כל-יכול" מתאימה לילדים בני שלוש?
בהחלט כן .נדרשת מעט גמישות והתאמה כדי להפעיל אותה .בשביל זה אנחנו כאן.
האם עליי להקריא לילדים את כל הסיפורים ולעשות איתם את כל הפעילויות?
יש להתאים את הסיפורים והפעילויות המוצעות לאופי הקבוצה ולגיל הילדים.
לא צריך להקריא את כל הסיפור אלא לקרוא אותו בעצמך ולספר לילדים במילים שלך.
לגבי הפעילויות :שימו לב לאייקון

לאורך החוברת ,שמוצג לצד פעילויות המותאמות יותר לגילאים הצעירים.

ומה אם רוב הילדים לא בשלים או לא מעוניינים להגיע למפגש או לפעילות מובנית?
יש לפעול עם קבוצה קטנה שמסוגלת לכך .בהדרגה יצטרפו ילדים נוספים .אורך הפעילות המובנית (מפגש ,משחק חברתי
קבוצתי) – עד  20דקות.
על מה מומלץ לשים דגש עם הילדים הצעירים החודש?
בשבוע הראשון :קראו מראש את הסיפור "נעים להכיר – צהרון דרור" וספרו אותו לילדים במילותיכן .הציגו לילדים את דמותה של
טובי רואה טוב ואת תיאטרון הבובות השולחני.
שוחחו עם הילדים על המשקפת שעוזרת לטובי לראות רק טוב בכל דבר.
הכינו עם הילדים משקפות מגלילי נייר ותנו להם להשתעשע איתן .הסתכלו על הילדים דרך אחת המשקפות והגידו להם מילים
טובות ,לדוגמה" :רועי חבר טוב ,הוא עזר לגלי למצוא את בקבוק המים שלה".
בשבוע השני :מידי יום הציגו לילדים דמות אחרת מתוך חמש הדמויות .השתמשו בתיאטרון הבובות השולחני .שוחחו על
הסממנים החיצוניים של כל דמות (בגדים ,שיער ,צבע עיניים) ,דברו על הסממנים החיצוניים של הילדים בקבוצה (לאיתמר שלנו
יש שיער חום ,תלתלים יפים ,עיניים חומות בורקות ולחיים מתוקות) .דקלמו לילדים את דקלום ״צוות כל יכול״ והמציאו
תנועות שהילדים יכולים לחקות :להרים ידיים באוויר ,למחוא כפיים ,לטפוח על הברכיים וכו'.
חלקו לילדים את תמונות הדמויות לצביעה.
בשבוע השלישי :נשוחח עם הילדים על רגשות .הנושא מתאים מאוד לבני ה 3-שמתמודדים עם הסתגלות לסדר היום החדש
להם ,לצהרון ,לחברים החדשים ולצוות החדש .קראו מראש את הסיפור "דברים שבלב" וספרו אותו לילדים במילותיכם .המחישו
בעזרת הדמות של רביד הידיד.
שוחחו עם הילדים על הרגשות שמח ועצוב .הזכירו להם מצבים בהם הם היו עצובים או שמחים .לדוגמה" :היום שירה שמחה
מאוד כאשר חברתה יעל הגיעה לגן – ונתנה לה חיבוק גדול" ,או "היום ראיתי ששי היה עצוב כשלא שיחק בבימבה".
שוחחו עם הילדים גם על הסתיו ,הקריאו את דקלום הסתיו מהחוברת וצרו יחד פרצופונים מעלים.
בשבוע הרביעי :הדגש הוא על וִיסּות .קראו מראש את הסיפור "מי יהיה ראשון?" וספרו אותו לילדים במילותיכן .שחקו ותרגלו
עם הילדים ויסות תנועתי עם המשחק "הרם והרם ועצור!" .שוחחו עם הילדים על הדברים המרגיעים אותם ,למשל" :אני יודעת
שכשאלון כועס הוא אוהב לבוא אליי ולקבל חיבוק – וכך הוא נרגע".
על מה עוד כדאי להקפיד?
חשוב לשמור על סדר יום קבוע.
סדר יום הבנוי מיחידות של עד  20דקות.
יש לספר לילדים מדי יום מה צפוי להם היום.
ילדים בגיל הצעיר נהנים מאוד משירים ,השתמשו מדי יום בשירי המעבר" :שיר הצהרון"" ,שיר הארוחה"" ,איזה כיף
שיש חצר" ו"הוקוס פוקוס מסדרים".
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רשימת ציוד יצירה הדרוש לתוכנית החודשית
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החומרים

שם הפעילות

כמות ל 30-ילדים

ניירות צבעוניים

משקפת רואה טוב

 1חבילה

חוט צמר

משקפת רואה טוב

 1גליל

גליונות שרטוט

הרגשות שלי

 5גליונות

צבעי פנדה

התמרור המרגיע שלי

 3חבילות

עיניים זזות בגודל בינוני

פרצופונים

 60יחידות

מקלות ארטיק

צוות כל יכול; פרצופונים

 30יחידות

שמיניות בריסטול צבעוני

התמרור המרגיע שלי

 1חבילה

מקלות רופא

התמרור המרגיע שלי

 30יחידות

ניירות ממו צבעוניים

התמרור המרגיע שלי

 1חבילה
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