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 משחק פתיחת שנה וסיכום חווית

 לאורך זמן אנשים אוספים חוויות. 

/ רכאנשי חינוך חשוב לנו הקשר עם התלמידים , כשאנו מעוניינים לשמר/ ליצו

הזיכרונות  שלהם. לקרב את הקשר עם התלמידים  חשוב שנשמע  את החוויות/ 

הכוונה למשהו שנחווה ) ומעורבים בו רגשות (  , משהו שזוכרים אותו ואם כך,   

 סימן שהוא משמעותי.

אוסף החוויות המשמעותיות אצל אנשים בכלל וילדים בפרט מלמד אותנו הרבה  

 .םמאפשר להשמיע את ייחודעליהם  ולהם , 

נות  רבים אשר בתחילת השנה חשוב החופש הגדול עבור ילדים מזמן חוויות וזיכרו

 לפתוח עימם  ולעבד אותם לפני המעבר לשלב הבא, הלימודים.

משחק העדשים  -חוויותשיתוף בומאפשר  אוהבים ) וגם אני (  משחק חמוד שילדים

M&M   אישית שלי (: ה)הרעיון לקוח מאתרי האינטרנט עם אדפטצי 

 עזרים :

  מספר חבילות סוכריות עדשיםM&M  המספיקות לכלל התלמידים 

  1נספח מספר  -משחקדף 

 .... ו.... אנרגייה טובה 

לקערה קטנה  שופכים את כל סוכריות העדשים. מעבירים את הקערה בין   הוראות:

כל התלמידים. כל תלמיד לוקח חופן עדשים וממתין... לאחר שכולם לקחו , 

ההוראות כל תלמיד ממיין את כשנחשפו ( . 1חושפים את הוראות המשחק ) נספח 

  הסוכריות שבחיקו, צבע וכמות.

http://www.nofarys.co.il/
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 1צהובות,  2סוכריות אדומות,   4יש:  בחופן הסוכריות של התלמיד   –דוגמא

 ירוקה.  1 -כחולה ו

אירועים שגרמו לו  2אירועים משמחים שקרו לו החופש,  4עליו לספר לקבוצה : 

 עניין שחשוב לספר לחבר'ה. דבר שלא הספיק לעשות בחופשה ודבר מ 1להתרגש, 

, מצ"ב ברכה לשי אישי 2בנספח    -***תוספת קטנה אך משמעותית למעוניינים

 ,בשקית צלופן קטנטנה מכניסים סוכריה מכל צבע -לתלמיד.  מרכיבים את השי כך

בסיום המשחק מחלקים לכל ו  מצרפים את הברכה המודפסת להתחלה מתוקה

 .תלמיד שקית סוכריות אישית

 ושנה צבעונית. משחק מהנהבאיחולי    

 

 !רוצים במשך השנה לקבל עוד פעילויות חברתיות?אהבתם ו

 ,שלחו מייל ורשמו " אני מורה חברתית"

עשו לייק לדף הפייסבוק  

https://www.facebook.com/nofarys/ 

 .והמשיכו להתעדכן 

 

 ה,יפורימהנה ושנת לימודים 

 ספדה -נופר ירושלמי

 יועצת חינוכית ומנחה חברתית. כי אין כמו חברים ...

 

http://www.nofarys.co.il/
https://www.facebook.com/nofarys/
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 1נספח 
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 לכיתות ד' ומעלה.....  -2נספח 

 

 

 

http://www.nofarys.co.il/

