
 

 

 : מה המשמעות של שגרה ושל יציאה משגרה? השאלה המרכזית

 ו'-תוכן לשכבות ד'פעילות 

 

בעקבות מחלת הקורונה, השגרה של כולנו נפגעה. הפעילויות שהיינו רגילים לעשות מסר: 
השתנו ונאלצו לסגל לעצמנו סדר יום חדש, בהתאם להנחיות משרד  במהלך מידי יום 

הבריאות. בימים אלו, בעקבות ההקלות בהנחיות, אנו חוזרים לאט לאט לשגרת החיים 
 הקודמת שלנו, לפני מחלת הקורונה. 

 

 חשיבה משותפת  ראשונה:מתודה 

שגרה ויציאה  -ה י/תערוך שמש אסוציאציות עם הקבוצה עבור שני מושגים/המדריכ
מהשגרה. על החניכים והחניכות להגיד מה עולה בראשם כאשר הם שומעים מושגים אלו 

 והמדריכ/ה י/תכתוב דברים אלו על הדף הגדול.

 בריסטולים  2  :ציוד |  נספחים: | דקות 10  זמן:

 

 הסבר  :שניהמתודה 

 תקריא את ההגדרות של שני המושגים האלו./המדריכ/ה י

 סדר יום החוזר על עצמו, שאין בו חידוש. הרגיל והמוכר. -שגרה

הפרה של השגרה הקיימת )סדר היום החוזר על עצמו(, בדרך כלל עקב  -יציאה מהשגרה
 אירוע מסוים.

נפגעה. הפעילויות ת מחלת הקורונה, השגרה של כולנו בעקבוהמדריכ/ה י/תסביר כי 
השתנו ונאלצו לסגל לעצמנו סדר יום חדש, נו רגילים לעשות במהלך מידי יום שהיי

בהתאם להנחיות משרד הבריאות. בימים אלו, בעקבות ההקלות בהנחיות, אנו חוזרים 
ופה הזו חווינו כלומר, בתקלאט לאט לשגרת החיים הקודמת שלנו, לפני מחלת הקורונה. 

מספר פעמים שגרה ויציאה מהשגרה. תחילה, חווינו את שגרת היום יום הרגילה שלנו 
אשר בעקבות מחלת הקורונה נפגעה, ובכך למעשה יצאנו מהשגרה וסדר היומיומי שלנו 

נפגע. במהלך החודשיים האחרונים, סיגלנו לעצמו שגרה חדשה, עם סדר יום חדש 
ולים לבצע. בימים אלו, שוב יצאנו מהשגרה )משגרת הקורונה( ופעילויות חדשות שאנו יכ

 ואנו חוזרים לשגרה הרגילה והראשונית שלנו.

 אין   ציוד: |  נספחים: דקות | 5  זמן:

 

 



 

 

 משחק תחרות: מתודה שלישית

כל חניכ/ה י/תכתוב על כל פתק פעילויות מסדר היום שלו/ה בשגרה הרגילה, לפני 
במהלך תקופת הקורונה כשאימצנו לעצמו שגרה  הקורונה, וביציאה מהשגרה, כלומר

שיחת זום עם סבא  -הליכה לחוג ריקוד, פעילות בקורונה -חדשה. למשל, פעילות מהשגרה
וסבתא. על כל פתק יכתב פעילות שונה. את הפתקים החניכים/ות יקפלו ויכניסו לתוך 

תחרות ולכל  , כאשר בין שתי הקבוצות יערך2קופסה.  המדריכ/ה י/תחלק את הקבוצה ל
קבוצה יהיה נציג/ה. על הנציג/ה להעביר בפנטומימה בדקה אחת כמה שיותר פתקים 

סבבים, הקבוצה שתצליח לנחש כמה שיותר פתקים היא  3שיוציא מתוך הקופסה. בסוף כ
 זו שתנצח.

לפתקים,  קופסה/ כובע לשים את הפתקים, דפי נייר חתוכים  ציוד: |  נספחים: | דקות 15 זמן:

 עטים 

 

 שיתוף  רביעית: מתודה 

המדריכ/ה י/תכנס את הקבוצה במעגל והחניכים/ות ישתפו בשגרה שהם חוו בתקופת 
 הקורונה לעומת השגרה שאליה היו רגילים לפני.

כיום, כאשר אנחנו יוצאים המדריכ/ה י/תבקש מהקבוצה לשתף בתחושות שלהם/ן 
 משגרת הקורונה, וחוזרים לשגרה הרגילה שלנו. 

 מה החניכים/ות חווים? 

 האם הן/ם התרגלו לשגרת הקורונה? 

מה סדר היום שהם/ן סיגלו לעצמם בתקופה הזו ומה הם/ן רוצים/ות לשמר לשגרה 
 החדשה? 

    ציוד: |  נספחים: | דקות 10  זמן:

 


