שם המציע  :חיות וחיוכים שם התכנית :ערכים במשחקי ילדות
אוכלוסיית היעד (שכבת הלימוד) כיתות א-ב
יחידת הלימוד

נושא השיעורים

פתיחה והכרות
איפוק –שליטה עצמית
וסבלנות
הקשבה ותקשורת

הכרות ראשונית (שמית) בן המדריכה והצגת התכנית לילדים
נשחק משחקים שמטרתם להקנות כלים לשליטה עצמית  ,נבחן את יכולתנו לעצור
את התגובה האוטומטית ולהחליפה בתגובה מבוקרת
הקשבה ותקשורת שלובות אחת בשנייה ,אבל בהכללה ניתן לומר שבשיעור הראשון
והשני נעסוק בעיקר בהקשבה ובהבנה ובתשומת לב לפרטים ,ובשיעור השלישי
נשחק במשחקים ששמים דגש על תקשורת נכונה וברורה ,נדבר על שפת גוף ועל
דרכי תקשורת והקשבה שונות.
נלמד להכיר מרחב אישי מהו  ,נשחק משחקים בהם יש צורך לכבד את המרחב
האישי של האחר (בעזרת חישוקים) נשחק משחקים שדורשים מהילדים להצטופף
יחד (משחק הסרדינים) ועדין להתנהל בכבוד ובהתחשבות בחבר .ננסה לבחון היכן
נגמר המשחק ומתחילה ההשתוללות המוגזמת .
משחקים לעיתים קרובות מזמנים עיסוק בנושאים הקשבה לכללים ,הגינות ,הליכה
על הגבולות ,כנות ונתינת אמון .ביחידה זו נשחק במשחקים שיש להם הרבה כללים
ובמשחקים שבהם יש הרבה עיסוק בנושא הגבולות .פעמים רבות קורה שבמהלך
המשחק ילד אומר" :לא דרכתי על הקו" או "הכדור לא נגע בי" וילדים אחרים טוענים
את ההיפך .זוהי הזדמנות לתווך להם את הסיטואציות האלה ולדבר איתם על
מחויבות לאמת ,על אמון ועל כבוד.
בשיעור הראשון נשחק במשחקים שדורשים חשיבה עצמאית ולא עשיית דברים
מקובלים באופן אוטומטי .בשיעור האחרון נפריח בועות סבון מיוחדות באמצעות
הצורות שהילדים ייצרו בשיעור השני ,במטרה להמחיש להם שהרעיונות שלהם
יכולים לצאת מהכוח אל הפועל ולהתממש במציאות.
ביחידה זו ,נשחק במשחקים שדורשים במשולב ערנות מחשבה וזריזות תגובה .חלק
גדול מהילדים רגילים לשחק במשחקי מחשב שדורשים מהם חשיבה מהירה ועשיית
פעולות רבות במקביל ,אבל כנראה פחות יוצא להם להתנסות בפעילות שדורשת
שילוב של יכולת קוגניטיבית וגופנית גם יחד .המטרה היא שהם יחוו את התועלות
שבזריזות  -שיתרגלו להגיב מהר ,ושייהנו לשלב בין המוח והגוף.
ביחידה זו נשחק במשחקים המאתרים את יכולת החשיבה היצירתית ומפתחים את
הדמיון ,דוגמת משחק טלפון שבור וטלפון מתוקן –בו יש להוסיף מילה לזו שכבר
נאמרה עד היווצרות סיפור  ,משחקי המצאת שטוזים  ,משחקי סיפור מתגלגל (בהם
כל ילד מוסיף שורה לסיפור שנכתב ..משחקי שרבוט כאשר ילד אחד מצייר בעיניים
עצומות וחברו משלים את הציור בעיניים פקוחות
ביחידה זו נשחק במשחקים שבהם יש אתגרים רבים ,שדורשים התמדה וכוח רצון,
במטרה להטמיע בילדים את ערך המצוינות -נעודד אותם לשאוף גבוה ולנסות שוב
ושוב עד שיצליחו להגיע אל מטרתם .מצוינות והתמודדות עם כישלון הם שני צדדים
של אותו מטבע -יתכן שילד שקשה לו להתמודד עם העובדה שהפסיד ,לא ינסה שוב
מפחד שיכשל שוב ,ויוותר על ההגעה לקו הסיום או על אתגרים עתידיים .חינוך
למצוינות דורש גם למידה של התמודדות עם הפסדים וקבלתם כחלק מתהליך
הצמיחה .נלמד להסתכל על קושי ואתגר
ביחידה זו נשחק משחקים הדורשים מיומנות נרכשת  ,לדוגמא משחקי שיווי משחק
על רגל אחת  ,משחקי גלגול כדור על קו ישר ,משחקי נשיפת נוצות או צמר גפן
על מנת לרכוש את המיומנות יש צורך לתרגל פעולה שוב ושוב בסבלנות רבה
ובהתמדה  ,נאפשר לילידים לחוות הצלחה בשיפור מיומנותם במשחק כתוצאה
ישירה של חזרה על פעולה מסוימת מספר רב של פעמים .
שליטה עצמית – היא היכולת להחליט החלטות לגבי איך ומתי להביע את הרגשות
שלנו ,ובאילו דחפים להשתמש .זהו תהליך מתמשך והוא קריטי להתפתחות
הבריאה של ילדים (ומבוגרים) .דחיית סיפוקים היא היכולת להמתין על מנת להשיג
דבר מה בעתיד .זוהי תכונה חשובה מאוד ומעידה על אינטליגנציה רגשית .אנשים

זהירות והתחשבות

הקשבה לכללים יושר ואמון

יזמות וחדשנות

זריזות וערנות

חשיבה יצירתית ודמיון

מצוינות והתמודדות עם
אתגרים

סבלנות והתמדה

שליטה עצמית ודחיית
סיפוקים

מספר
השיעורים
ליחידה
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שאינם יודעים לדחות סיפוקים מעוניינים בסיפוק מיידי בכל עת ועלולים לסבול
משליטה עצמית נמוכה .מחקר הראה שילדים שיודעים לדחות סיפוקים נעשו
סתגלניים ואחראיים יותר ,והצליחו יותר בלימודים .אלה תכונות שנלמדות על ידי
אימון ,לכן ביחידה זו נשחק במשחקים שדורשים שליטה על ההתנהגות ,סבלנות,
איפוק ודחיית סיפוקים.
נושא היחידה הוא התמקדות במטרה ,הילדים יתרגלו את השמירה על הריכוז שלהם
מיקוד ריכוז ואיזון-קליטה
בכל מיני מצבים .בשיעור הראשון נשחק במקביל באולינג וקליעה למטרה.
למטרה
בשיעור השני נשחק במשחקים אחרים שדורשים ריכוז והתמקדות במטרה.
בשיעור השלישי נדבר על הדברים שעזרו והפריעו לנו להצליח במשחקים .לאחר מכן
נשחק בעוד משחקים שדורשים ריכוז ,כשהפעם נעודד את הילדים להגיע לתוצאות
טובות יותר בזכות תהליך הלמידה שעברנו.
ביחידה זו נשחק במשחקים שיוצרים חיבור ,שמחזקים את הגיבוש והאווירה
שיתוף פעולה-מחוברים
החיובית בקבוצה ,תלויים בשיתוף פעולה ומדגישים את הביחד .במשחקים אלה אין
בחישוקים
מנצח ומפסיד -כולם מנצחים .המטרה של כל אחד מהמשתתפים היא להביא את
כולם לקו הסיום.
בשיעור הראשון ובשיעור השני נשחק במשחקי חישוק על פי העיקרון הזה( .כיוון
שמשחקים עם חישוקים מאוד אהובים על הילדים כדאי להקדיש לכך שני שיעורים
רצופים) .בשיעור השלישי נשחק במשחקי שיתוף פעולה ללא חישוקים .בשיעור
הרביעי נשחק שוב בחישוקים אם הילדים רוצים.
עבודת צוות היא עבודה משותפת של אנשים שביניהם מתקיימת תלות והדדיות ויש
עבודת צוות
להם מטרה משותפת .לאחר שביחידה מחוברים בחישוקים עסקנו בשיתוף פעולה
וראינו שאנחנו צריכים ויודעים לעבוד יחד ,ביחידה הזו נלמד כיצד לעשות זאת בצורה
טובה יותר .נראה שהקבוצה עובדת הכי טוב כשלכל אחד יש תפקיד -כך נעביר את
המסר שלכל אחד יש חשיבות ,כל אחד מחברי הקבוצה הוא חלק חשוב ממנה .בכך
נשיג שתי מטרות ששלובות אחת בשנייה -הילדים יתרגלו עבודת צוות ויבינו את
חשיבותה ,והדימוי העצמי של כל אחד מהילדים יתחזק (בגלל ההבנה שהוא תורם
ומשמעותי).
מומלץ למדריכה להעביר את היחידה לאחר יחידת מחוברים בחישוקים אך לאבצמוד אליה -כדי לאפשר הפנמה ועיבוד של המסרים.
משחקי אסטרטגיה הם משחקים שבהם על השחקן לתכנן דרך פעולה שבה ינקוט
תכנון קדימה-משחקי
על מנת לנצח.
אסטרטגיה
הרעיון שאותו נלמד הוא "איזהו חכם -הרואה את הנולד" :הילדים ילמדו לחשוב
על התוצאות של הפעולות שלהם .משחקי אסטרטגיה דורשים חשיבה מראש
ותכנון .ילד שלא ישקיע מחשבה יראה שהוא לא מנצח .מטרתנו היא ללמד אותם
שטוב לחשוב מה יקרה אם אעשה כך וכך ...ולאחר שהם יצליחו ליישם את התכנון
והחשיבה המקדימה במשחק ,נלמד אותם להשתמש בחשיבה הזו גם בתחומים
אחרים של חייהם .לדוגמה -מה יקרה אם אתעצל ולא אכין שיעורי בית היום -המורה
תכתוב לי הערה /אמא תתאכזב /יהיה לי קשה יותר להבין את החומר/לא אצליח
במבחן.
המשחקים בהם נשחק הם משחקי לוח רצפה  :איקס עיגול ,חתול עכבר 5 ,בשורה
,סולמות וחבלים
ביחידה זו נסכם את השנה מנקודת מבטינו ומנקודת מבטם של הילדים נעשה תהליך
יחידת סיכום
של רפלקציה ,נשחק משחקים נבחרים ונזכר מה למדנו  ,ממה נהנו וממה פחות.
 כל יחידה פרט ליחידת הפתיחה ויחידת הסיכום מורכבת משלושה מפגשים רצופים  ,ובכל יחידה
משחקים הילדים במשחקים שבהם בא לידי ביטוי ערך מרכזי שהוא נושא היחידה


ניתנת למדריכ/ה האפשרות להחליט ולבחור באם לקצר או להאריך את מספר המפגשים בכל
יחידה וכמו כן לבחור את סדר היחידות בהתאם להתאמתן ולקצב ההתקדמות של הקבוצה
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מצורפים בזאת מערכי שיעור של שתי יחידות לימוד כל אחת בת שלושה מפגשים :



איפוק וסבלנות
שליטה עצמית ודחיית סיפוקים
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