
1

1

2
:למדרי:ך הנח על הש�לחן את הכרטיסי�ת המצ�רפ�ת �עליהם רש�מים משפטי פתיחה לאיר�עים מתח�ו

מי חיים ש�נים של ילדים.
כל משתתף יבחר בת�ר� משפט �יספר את המשך הסיפ�ר.

לאחר מכן כל אחד בת�ר� יתייחס לסיפ�ר של בן ז�ג�: יע�דד, יסייע, יציע פתר�ן, יביע דעה �כד'.

המפגשים הראשונים במסגרת ההתנדבות מיועדים ליצירת קשר בין המדרי:ך המתנדב והתלמיד 
שאיתו הוא מתנדב. 

ספר� מי אתם, מה אתם ל�מדים, במסגרת מה אתם נפגשים יחדי�, מתי תפגש� �היכן...
שאל פרטים אישיים א�ד�ת התלמיד שאית� אתה מתנדב ... בן כמה ה�א? מה ה�א א�הב? מה ה�א פח�ת א�הב? 

מהם  תכ�נ�ת הח�זק של�?...מיהם החברים  של�? מהם התחביבים של�? �ע�ד....
ש�חח� יחד על ח��י�ת �התנס�י�ת מהחיים בבית, עם החברים �בבית הספר. 

ש�חח�  על הח��י�ת �על ההתנס�י�ת שלהם עם עצמם, עם חבריהם, עם משפחתם �בבית-הספר, �הכיר� מה הם 
ח�שבים, מרגישים �כיצד הם מתנהגים במצבים אל�, �עם איל� קשיים הם מתמ�דדים במצבים הש�נים �כיצד 

אפשר ללמ�ד להתמ�דד אתם.

מדריך יקר!
מבנה הפעילות:

1.  שיח מש�תף
2. משחק בצ��תא

 שיח משותף

משחק
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חדר הדרכה פעילות לחינוך מיוחד

לא הזמינו אותי למסיבת
 ההפתעה של....

חדר הדרכה פעילות לחינוך מיוחד

אני לא אוהב/ת ללכת לישון אצל 
חברים....

חדר הדרכה פעילות לחינוך מיוחד

הצבעתי והמורה לא נתנ/ה
 לי רשות דיבור...

חדר הדרכה פעילות לחינוך מיוחד

עד שאימא הסכימה לקנות לי נעליים 
... גם לאחי קנו...

הדפיסו את הדף, גזרו את הכרטיסיות ושחקו בהנאה.

חדר הדרכה פעילות לחינוך מיוחד

המורה הסכימה שאשב ליד ...
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חדר הדרכה פעילות לחינוך מיוחד

חברי לקח לי את העט ואמר שזה 
שלו...

חדר הדרכה פעילות לחינוך מיוחד

לא קיבלתי תפקיד במסיבה.....

חדר הדרכה פעילות לחינוך מיוחד

אבד לי...

חדר הדרכה פעילות לחינוך מיוחד

נשארתי בבית לבדי...

חדר הדרכה פעילות לחינוך מיוחד

אני לא יודע במה לבחור...
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חדר הדרכה פעילות לחינוך מיוחד

תלו את הציור שלי בכניסה לבית-
הספר...

חדר הדרכה פעילות לחינוך מיוחד

אימא לא הסכימה לקנות לי... כמו לכל 
החברים שלי...

חדר הדרכה פעילות לחינוך מיוחד

קבעתי עם חבר/ה לשחק יחד 
בהפסקה, ובסוף הוא/היא שיחק/ה                            

עם אחרות/אחרים...

חדר הדרכה פעילות לחינוך מיוחד

הייתי רוצה שיהיה לי שיער אחר...


