
 תודה פעילויות
 

 פעילויות לשכבות צעירות:

 מתרגלים נקודת מבט חיובית   הנאים החדרים והדיירים בעינינו?פעילות ראשונה: 

 ייצוג מתודה ראשונה:
    ט(לסיפור המוקל -)לחצו כאן ל -נקריא את הסיפור

https://www.youtube.com/watch?v=1GX1Rroggbs 

   אין | ציוד: | קישור לסיפור נספחים: דק' | 9  זמן:

 שנייה: דיון בשאלהמתודה 

. כל אחת ו מזוז ותשונקרובות אך גם דיירות הבניין נסב את תשומת הלב של הילדים לכך ש הערה למדריך/ה:
 תחת אותה קורת הגג. ותמתגורר ןלוובכל זאת כ ,בענייניה העסוק

 החניכים/ות:נשאל את 

נמצאים הרבה הבניין, כל דיירי הבית /  -אולי את התקופה הנוכחית בה אנו משהו? הםמזכיר לאם זה  •
 בבית עם כל המשפחה והשכנים. 

 מה שונה היונה משאר החיות המגיעות לראות את הדירה?ב •

גיש את הייחודיות של היונה בנקודת המבט החיובית ובעלת נדנסב את תשומת לבם, ו :ה/הערה למדריך
נראה  , בהשוואה לשאר החיות המגיעות לבחון את הדירה להשכיר.הבניין דיירותהעין הטובה על שאר 

שאינם משביעי רצון בעבורה, בוחרת להישאר והלשכיר את הדירה בגלל הפיזיים  כי היונה, חרף התנאים  
מתמקדת ורואה את היתרונות והמעלות של כל אחת . היא "נאים בעיניהההשכנים " -החברה הטובה
 . ניגוד לכל שאר קודמיהצורה שאינה מובנת מאליה ובב ן,מדיירות הבניי

 ונענה גם בעצמנו: החניכים/ותנשאל את  •

בימים  עם מה קשה לי להתמודד תקופה הזו? בחדר שלי?מהם הדברים שאינם נאים בעיניי ב  •
 ?האחרונים

   דפים, צבעים, בורות, מדבקות | ציוד: אין |  נספחים: דק' | 10  זמן:

 :הגישה החיובית של היונה, שמתמקדת בטובננסה לאמץ את 

בדירה   : מהי התכונה/ מאפיין שאני אוהב בכל אחד ואחת מבני הבית? ו/או  החניכים/ותנשאל את   •
 הפיזית/ בבניין שלנו?

 מתודה שלישית: הבעה יצירתית

 -הבניין שלנו בעין טובההחדר/    /נבקש מהילדים לצייר/ להציג עם בובות / )כל רעיון יצירתי אחר( את הדירה
צלמו את התוצר ושתפו בקשו מהחניכים שיבדגש על הדברים שהם אוהבים במרחב הפיזי ובדיירים. 

 בקבוצה.

   | דפים, צבעים, בורות, מדבקות ציוד: |  אין נספחים: דק' | 15  זמן:

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1GX1Rroggbs
https://www.youtube.com/watch?v=1GX1Rroggbs


 הציבורי הכנת שרשרת דגלוני תודה לקישוט הבית ו/או המרחב   פעילות שנייה:

 מתודה ראשונה: הבעה יצירתית

חוט/ חבל דק להכנת שרשרת  ,מספריים, צבעים, מדבקות מבעוד מועד דפים לבנים, נבקש מהחניכים/ות להכין
 הדגלונים. 

לעצמי, לבני   תודה  אחת מהבאות:  תודה  על גב כל דגל תהיה רשומה כותרתנבקש מכל הקבוצה להכין דגלונים כאשר  
גוזרים את הדגלונים לאחר מכן,  מקשטים, צובעים ומציירים על הדגלים.וכו'.  , שכניםלחברים, מוריםהמשפחה, 

. מתחת לכותרת אפשר להרחיב ולכתוב על מה מתוך הדפים, מחוררים, משחילים את החוט ויוצרים את השרשרת
 אנחנו מודים/ות.

   | בקותדפים, צבעים, בורות, מד ציוד: |  אין נספחים: דק' | 15  זמן:

 מתודה שנייה: עשייה

בבית או בחוץ כך שיהיה ניתן לראות אותה מהרחוב ולקשט את  לתלות את שרשרת הדיגלוניםנבקש מהחניכים/ות 
 המרחב הציבורי. 

 נציע לחניכים/ות לצלם את התוצרים ולשתף אותנו בחוויה.

 ליום העצמאותמומלץ להשאיר כקישוט **
 

 

 

 

 בוגרת:  -צעירה פעילויות לשכבה 

 

 למשפחה  אתגר מעטפות תודהפעילות שלישית:  
 זהו אתגר אליו אפשר להזמין את כלל המשפחות של חניכי הקבוצה

 השלבים:

מעטפות כמספר בני הבית מבעוד מועד, על כל מעטפה רושמים את שמו/ה של מבקשים מהחנכים/ות להכין   .א
 אחד/ת מבני הבית. 

לידן מציבים ואת כל המעטפות בחלל משותף )סלון/ מטבח וכו'(,  ננחה את החניכים/ות לתלות או להדביק  .ב
 פתקים וכלי כתיבה.

השבוע, נעשה " -פטת התודהאתגר מעאת  ולהסביר להםאת כל בני המשפחה  נמליץ לחניכים/ות לאסוף .ג
, נקח אדיבות, מציע עזרה או תמיכה או כל פעם שמישהו מבני המשפחה נוהג בנדיבותתחרות הכרת תודה. 

 לאותו בן/ת משפחה." כמה מילים/ משפטי תודהפתק ונכתוב 
הם להיות ספציפיות. להסביר בדיוק מה אותו/ה בן/ת משפחה עשו עלי  התודות*חשוב בהנחיות להדגיש שעל  

שהכנת לי תה בבוקר, זה מאד שימח אותי אחותי תודה  לדוגמא:אני מכיר תודה, ואיך זה גרם לי להרגיש. 
 .וגרם לי להרגיש נאהבת

ובודקים מי כתב ומי קיבל הכי הרבה פתקי תודה. מומלץ לערוך סבב  שבוע מרוקנים את המעטפותהבסוף  .ד
 במשפחה ובקבוצה. שיתוף בו כל אחד ואחת מקריאים את אחד הפתקים שהכי ריגשו אותם/ן

 
 

 

   לדמויות משמעותיות בחיי  תודההבעת  פעילות רביעית: 
 התבוננותמתודה ראשונה: 

השונות בחייהם. בין אם בחינוך הפורמלי )גננות/  לעצום עיניים ולנסות ולחשוב על הדמויות נבקש מהחניכים/ות
וכו'. ננחה אותם/ן לבחור  , בני משפחהפורמלי )מדריכים בתנועת נוער, חוגים, וכו'(-מורות(, ובין אם בחינוך הבלתי

 ם מרגישים הכרת תודה כלפיה.באחת שה

   | אין  ציוד:  | אין  נספחים: דק' | 5  זמן:

 
 מתודה שנייה: שיתוף
 :)לא כולם/ן חייבים/ות לשתף(נשאל את החניכים/ות

 באיזה דמות בחרו?



משהו שלמדתי ממנה, איך שהיא גרמה לי להרגיש,  -זה יכול להיות על כל דבר מדוע חשוב להם להוקיר לה תודה?
 רגע בו סיפקה לי תמיכה שהייתי זקוק לה." 

   | אין  ציוד: |  אין נספחים: דק' | 15  זמן:

 עשייהמתודה שלישית: 

, לכתוב שיר או לצייר ציורלכתוב מכתב/ גלויה,    /תודה קצר בעזרת הטלפון הנייד  סרטוןלם  ננחה את החניכים/ות לצ
להגיד על מה בדיוק הם  -להיות כמה שיותר ספציפיים לחניכים/ותבו נביע את תודתנו כלפי אותה דמות. נזכיר 

 .המשמעותיתנשלח את הסרטון/ מכתב/ יצירה לדמות מודים, ולתאר כיצד הרגישו באותו הרגע עליו הם מודים. 

   | דפים, צבעים, בורות, מדבקות ציוד: |  אין נספחים: דק' | 10  זמן:

 

 חיובי היום האתגר  פעילות חמישית:  
 

 :"אתגר היום החיובי"היום את ה על עצמשהקבוצה כולה תיקח על כך  לכל הקבוצה/ שכבהנספר בפעולה 

 , הודיה וחיזוקים אחד כלפי השנייה. בלי ביקורת, שיפוטיות וכו'. יום שלם של פרגון

אנו נוטים להיות מעט ציניים למילה הודיה, לאמירת תודה. שניה לפני היציאה לאתגר, דברו הערה למדריך/ה:  **
תאמו ציפיות והגדירו את ההתנהגויות המצופות בכדי לוודא שהפעילות תהיה מכבדת ונעימה  על התחושות, 

 כולם/ן.ל

 

 


