
קדמה לשווין בחינוך ובחברה בישראל

ות/על עבודת צוות וסיוע מחברים–משחק הקוביות 

!  לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלךי כאן/לחץ| ?עדין לא נרשמת לעלון שלנו

מטרת המפגש היא לבחון כיצד ניתן להתמודד עם קשיים באמצעות יצירת יחסי אמון 
.ות/ועזרה מחברים

.  נכין מראש צעיפים וקוביות משחק מעץ
ה להתמודד עם משימה בתנאים מוגבלים ונבקש משאר  /ת שמוכן/נבקש מתנדב

, רגליים, למשל באמצעות קשירת ידיים)ה קושי פיזי כלשהו /בכיתה לייצר עבורוות/החברים
(.עיניים וכדומה

או להעביר את הקוביות מצד אחד של  , לבנות מגדל מהקוביות:ת נטיל משימה/על המתנדב
. או להפוך את כל הקוביות ולסדרן בצורה מסוימת שנקבע מראש, החדר לצד השני

לסייע במתן עצות ועידוד ות/ויהיו רשאים, יתבקשו להתבונןות/האחריםות/התלמידים
כדי שעוד -מהכיתהאחרים ות/לאחר מכן ניתן לחזור על התרגיל עם מתנדבים. בלבד

. יתנסו בחוויהות/תלמידים

:  ות/לאחר מכן נשאל את התלמידים

?ן בתרגיל/כיצד הרגשתם•

מהיכן  ? ן כוחות/מהיכן שאבתם? מה עזר למי שביצעו את המשימה לבצע אותה•
?  ן רעיונות/שאבתם

ן חשוב  /מה היה לכם? ות/איך הייתה התחושה של מי שייעצו להיות המייעצים•
?  ה את המשימה/בהתנהלות מול מי שביצע

בתרגיל . ות/בדרך כלל עלינו להיעזר באחרים, כי על מנת לעמוד במשימות קשותנדגיש 
תשומתראו ויכלו להסב אליהם את ות/המייעציםות/שעשינו בכיתה היו דברים שהתלמידים

, אופני חשיבה ועשייה, זוויות מבט, יש כל כך הרבה מידע: כך גם בחיים; ת/של המתנדבהלב 
י משתפרת יכולת ההתמודדות  /לעצמנו לקבל עזרה או עצה ממישהוות/וכשאנחנו מרשים

. שלנו

ולהפוך , ת עם קושי/לתרום באופן משמעותי למי שמתמודדות/אנחנו יכולים, ות/כמייעצים
ות/הכיתה היא משאב חשוב ואנחנו צריכים, בהקשר זה. יותראת החוויה לנעימה או קלה

,  כישורים וכוחות, לכל אחד מתלמידי ותלמידות הכיתה יש יכולות: בו שימושלדעת לעשות
. לסייעות/ה כמי שיכולים/ת בשני/להעריך זאת ולהאמין האחד, ומאוד חשוב לדעת זאת

ות/ולפעמים העידוד והתמיכה מהחברים, הכיתה יכולה לתת לנו כוחות להמשיך ולא לוותר
.בכיתה משמעותיים יותר מכל אמירה של מורה

:לסיכום נבחן ביחד

ו במשימה /ו לזה/סיטואציה בעבר בה חברי וחברות הכיתה סייעו זההיתההאם •
?מסוימת

ות/וזקוקים, ים לעמוד בו בקרוב/האם יש אתגר מסוים אישי או כיתתי שאנחנו נדרשות•
? לשיתוף פעולה
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