בואו נשחק ברחוב סומסום
ערכה חינוכית לילדי הגן לקידום אזרחות משותפת
הערכה פותחה בשיתוף פעולה ואושרה פדגוגית על ידי האגף לחינוך
קדם יסודי ומטה קרמניצר במזכירות הפדגוגית  ,משרד החינוך.

ייזום התוכנית וניהול הפיתוח  -מרחבים ,המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל
ו'רחוב סומסום' בישראל ,ערוץ הופ!
נובמבר 2007
תכנון ועריכה:
ד"ר גיל גרטל ,הצוות הדידקטי בע"מ
נעם אבן ,הצוות הדידקטי בע"מ
מיכל רוזוליו-דוידוביץ ,הצוות הדידקטי בע"מ
צוות הכתיבה:
שלי גפן-קושילביץ ,הצוות הדידקטי בע"מ ,מרכזת צוות הכתיבה
גב' דלית שמיר-גלמן ,חינוך באמצעות דרמה ,הצוות הדידקטי בע"מ
גב' יעל נהרין ,גננת מוסמכת ,ממלכתי ,תל אביב
גב' סוהילה עיסא ,גננת מוסמכת ,מגזר ערבי ,לוד
גב' עשירה וולנר ,גננת מוסמכת ממלכתי דתי ,תל אביב
ליווי פדגוגי ,משרד החינוך:
האגף לחינוך קדם יסודי:
גב' אביבה סברדלוב ,מפקחת תכנים ותוכניות באגף לחינוך קדם יסודי ובאגף לתוכניות לימודים
ד"ר אסתר ברוקס ,מדריכה באגף לחינוך קדם יסודי
אדר כהן ,יועץ בכיר ליו"ר המזכירות הפדגוגית
מטה שנהר-קרמניצר:
גב' יהודית זמיר ,ראש מטה שנהר-קרמניצר (לשעבר) ,המזכירות הפדגוגית
גב' מרים דרמוני-שרביט ,ממונה על יישום הדמוקרטיה ,מטה קרמניצר





היגוי ,מכון מרחבים ו'רחוב סומסום' בישראל:
מר מייק פרשקר ,מייסד ומנכ"ל מכון מרחבים ,המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל
מר דני לייבן ,נציג 'רחוב סומסום' בישראל
גב' אסתי הלפרין ,מנהלת חינוכית-תפעולית ,מכון מרחבים
גב' איריס קריסטל ,מנהלת הפרויקטים החינוכיים של ערוץ הופ!
מר טוני חדד ,נציג 'רחוב סומסום' בישראל
בשיתוף צוות הפיתוח של הפרויקט החינוכי החוץ מסכי – 'רחוב סומסום':
גב' הילי חורב-קסוטו ,מנהלת התוכן של ערוץ הופ!
גב' יעל בר-לב ,יועצת התוכן של ערוץ הופ! ומנהלת התוכן של 'רחוב סומסום'
עריכה לשונית :שלמה אבן
עיצוב :קרן עיצוב גרפי
דפוס :דפוס אפעל
הפיתוח מבוסס על המסמך' :עקרונות יסוד לפיתוח התוכנית בואו נשחק' ,אשר גובש בשנת  ,2005בצוות הפיתוח:
ד"ר גיל גרטל ,הצוות הדידקטי בע"מ ,מרכז צוות הפיתוח
מר נעם אבן ,הצוות הדידקטי בע"מ
גב' אסתי הלפרין ,מנהלת חינוכית-תפעולית ,מכון מרחבים
מר דני לייבן ,נציג 'רחוב סומסום' בישראל
גב' הנרייט מנסור ,גננת ומדריכת גננות ,מחוז המרכז ,לוד
גב' אורלי פוקס ,פסיכולוגית קלינית
גב' דליה פוקס ,מנהלת החטיבה הצעירה ,בית ספר 'רימונים' ,קריית אונו

Special thanks to the Makin Family, Liverpool England, through the UJIA

נובמבר  © 2007כל הזכויות שמורות למרחבים
כל הדמויות ופרטי העיצוב הגרפי ,הקשורים לרחוב סומסום ,הנם רכוש בלעדי של סדנת סומסום.
© .Sesame Workshop. All rights reserved 2007

ערכה חינוכית לילדי הגן
לקידום אזרחות משותפת
מהדורת ניסוי

תוכן העניינים
פתח דבר4 ..............................................................................................................................................................................................
הקדמה5 ...................................................................................................................................................................................................
רציונל6 .......................................................................................................................................................................................................
עקרונות האזרחות המשותפת6 .......................................................................................................................................
תרומת 'רחוב סומסום'9 .........................................................................................................................................................
דרכי השימוש בערכה10 ..................................................................................................................................................................
סילבוס מערכי הפעילות11 ............................................................................................................................................................
מערכי הפעילות....................................................................................................................................................
 - 1כל אחד הוא מיוחד (זהות) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 12
 - 2מצבי רוח (זהות דינמית) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 14
 - 3המשפחה (מעגלי זהות) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 16
 - 4שייכות חברתית (מעגלי זהות)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 18
 - 5מוגבלות פיזית (נגישות פיזית) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 20
 - 6קבלת הזולת (נגישות חברתית) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 22
 - 7התחשבות בזולת (הוגנות) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 24
 - 8שיתוף פעולה (הוגנות)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 26
 - 9חוקי הגן (מרחבי הסכמה חיוניים) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������	 28
 - 10גמישות ופשרה (מרחבי הסכמה אפשריים) ���������������������������������������������������������������������������������	 30

בואו נשחק ברחוב סומסום



פתח דבר
מאפיין בולט מרכזי של העולם המודרני ,במדינת ישראל ובכלל,
היא הרב-גוניות.
ילדינו גדלים בבתים ,בקהילות ,בערים ובמדינה בה רב-גוניות
היא עובדה.
עלינו ,כמחנכים ,להכין את ילדינו להרגיש בנוח עם שונות ,לכבד
אותה ולראות את היופי בה.
הערכה שלפניכם פותחה עם עמיתינו במשרד החינוך ,האגף
הקדם-יסודי ומטה שנהר קרמניצר ,יחד עם שותפינו ברחוב
סומסום ( )Sesame workshopשבישראל ובארצות הברית ועם
ערוץ הופ!
בערכה זו אנו מקווים לתת מענה לאתגר הרב-גוניות ,אתגר
קבלת האחר.
מטבע הדברים ,בגיל הגן ,האתגרים הנוגעים לשונות הנראית
והנשמעת בתוך קהילת הגן ,אינם מוחשיים ומיידיים .אולם,
היסודות שיוענקו בגן יתנו את הבסיס לבניית אזרחות משותפת
טובה יותר במדינת ישראל ,כאשר יותר משבעה מיליון אזרחים
ישראליים ,מאופיינים ברב-גוניות ובמחלוקות קשות ,צריכים
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למצוא עתיד משותף טוב יותר לכולנו.
מכון מרחבים ,יחד עם עמיתינו במשרד החינוך ,משוכנע שתפקיד
המחנך הינו חיוני ומרכזי בקידום תהליכים אלו.
לכן ,ערכה זו מלווה בהשתלמות גננות אשר מטרתה לאפשר
לך כאיש/אשת חינוך וכאזרח/ית ללמוד ולחוות את אתגרי
האזרחות המשותפת ולקבל כלים נוספים להתמודדות אתם.
אנחנו מברכים על השותפות אתכם ומאמינים כי ביחד נקדם
את קבלת השונה וחזון האזרחות המשותפת בגן ובמדינה.

מייק פרשקר
מייסד ומנכ"ל מכון מרחבים

הקדמה
במדינת ישראל מעל  7מיליון אזרחיות ואזרחים ואזרחות משותפת אחת ,המורכבת ממגוון רב של זהויות.
במציאות זו ,עתיד ילדינו תלוי במידה רבה ביכולתם ללמוד לדבר זה עם זו ,להקשיב ולכבד את השונויות
הרבות שביניהם.
מטרת ערכה זו הינה לסייע לאזרחי העתיד להרגיש בנוח עם השונות ולזהות את היופי והפוטנציאל שבקיומה,
בטרם ילמדו לפחוד ולהסתגר מהאחר.
ערכת 'בואו נשחק ברחוב סומסום' פותחה על בסיס מודל החינוך לאזרחות משותפת של מכון מרחבים.
הערכה כוללת עשר הצעות פעילות ותגובה אשר מטרתן לחזק התנהגות ונורמות של קבלת האחר בתוך הגן.
התערבות הגננת יכולה להיעשות לנוכח אירועים שונים המתרחשים בכל גן ,כגון :הצורך להסתדר בתור,
חוסר נכונות לשתף אחד מהילדים או אחת מהילדות ,הערות מעליבות על מבטא ,לבוש או מנהגים תרבותיים
וכדומה.
אנו תקווה כי ערכה זו ,יחד עם מערך ההדרכה וההשתלמויות של משרד החינוך ,מכון מרחבים ו'רחוב סומסום'
יסייע לקידום החינוך לאזרחות משותפת.

בערכה:
חוברת לגננת ,הכוללת
פרקי מבוא ופירוט הצעות
התערבות ותגובה.



תקליטור ובו קטעים מתוך
'רחוב סומסום' ,שהקרנתם
משולבת בהפעלת התגובה.

בואו נשחק ברחוב סומסום

רציונל
בפרק זה נציג את הרציונל החינוכי אשר עומד ביסוד הערכה ,ובכלל זה את עקרונות החינוך לאזרחות
משותפת ,כפי שפותחו ע"י מכון מרחבים.
הערכה החינוכית מטפלת בחינוך המוסרי ,הערכי ,של ילדי הגן .גיל הילדים ,מבלי להיכנס למלוא מורכבותה
של הפסיכולוגיה ההתפתחותית ,מתאפיין בתפיסה אגוצנטרית וקונקרטית .הילדים מפרשים את המציאות כפי
שהיא נראית מנקודת המבט שלהם עצמם ,בשלבים הראשונים בהתפתחות יכולת ההכללה ,ההפשטה וזיהוי
נקודת המבט של האחר.
לדרגה זו של התפתחות קוגניטיבית משמעות רבה בתחום המוסר ,ובגישה שיש לנקוט בחינוך המוסרי .ערכי
ההתנהגות אינם נלמדים באופן עיוני ,אלא הם מתגבשים לנוכח המציאות שאותה חווים הילדים .מכאן החשיבות
הרבה לתפקידם של המבוגרים :הורים וגננות .עליהם להתערב ולכוון את ההתרחשות ,כך שתייצג ותממש את
דרכי ההתנהגות הרצויות.
ערכי ההתנהגות ,לאחר שמומשו בחיי היומיום ,הופכים עם הזמן להרגלי התנהגות ,כלומר נורמות ,ובסופו של
תהליך מתגבשים לכלל ערכים מוסריים.
מכאן נובע העיקרון המתודולוגי העומד ביסוד הערכה :המהלך החינוכי יתרחש
באמצעות התערבות הגננת בפעילות בגן ,ולא בניתוח רעיוני .בהתנהגות ולא בידיעה בלבד.
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עקרונות האזרחות המשותפת
מודל האזרחות המשותפת פותח במכון מרחבים ,ומטרתו לקדם סביבת חיים הוגנת יותר.
ביסוד המודל עומדת האמונה כי הבסיס הטוב ביותר שעליו יש לבנות זהות משותפת לכל הישראלים היא
האזרחות המשותפת לכולם .בהתחשב בחוסר ההסכמה השורר בקרב אזרחי ישראל ,וכדי ליצור לכידות
אזרחית חזקה יותר ,חשוב מאוד לעודד את עיבויה בהסכמה של אותה אזרחות משותפת .עם זאת ,יהיה
הדבר משמעותי רק אם ייעשה באופן שלא יאיים על זהויות לגיטימיות אחרות של הקבוצות השונות הנושאות
באזרחות ישראלית.
המודל שואף לקדם חינוך לאזרחות משותפת ,מושתת ערכים ,באמצעות חמישה מושגי ליבה .להלן יוצגו
המושגים בשפת המודל ,ובהתאמתם לגיל הרך.

זהות
המאפיינים והתכונות של הפרט ,לעצמו ובתוך קבוצות ההתייחסות שלו ,כגון משפחה ,חברים ,קהילה וכו'.
הזהות היא מגוונת ורבת פנים ,ובשום אופן אינה דיכוטומית (יהודי או ישראלי ,חברותי או מופנם וכו') .הזהות גם
אינה מקובעת אלא משתנה עם הזמן והמקום .הבנה מעמיקה של מאפייני הזהות משחררת אותנו מהמגבלות
שבהגדרת זהות אחת .אנו חופשיים לחשוב על עצמנו ועל האחרים כבעלי זהויות רבות.
 .1לצורך העמקה במודל האזרחות המשותפת ניתן לפנות למאמר" :אזרחות משותפת בישראל :אתגרים והזדמנויות",
מאת מייק פרשקר .המאמר ניתן להורדה באתר מרחביםwww.machon-merchavim.org.il :

בחיי היומיום בגן מקבלת הזהות משמעות בעיקר בהשלמה של כל ילד וילדה עם אישיותם ותכונותיהם ,במובן
של 'כל אחד הוא מיוחד' (מערך פעילות  .)1ההיבטים הרב-גוניים והדינמיים של הזהות אינם נתפסים עדיין
על ידי הילדים הצעירים ,אולם ניתן להתייחס לניצני תפיסה זו בהקשר של שינוי מצב רוח ('לפעמים אני...
ולפעמים – '...מערך  )2וכן בהקשר של מאפייני זהות שונים הנובעים ממעגלי ההתייחסות שאליהם אני שייך
– המשפחה (מערך  )3והקבוצה החברתית (מערך .)4

נגישות
האזרחות המשותפת מחויבת להשגת נגישות גדולה יותר ,בכל מובן ,לכל .הכוונה ,בעיקר ,ליכולת של הפרט
להשתתף ולממש את הפוטנציאל האישי בתוך המסגרת החברתית.
אין זה אומר שכל דבר אפשרי וניתן ,במובן של 'אני רוצה' או 'מגיע לי' .הפרט צריך לפעול על מנת לממש את
הפוטנציאל הטמון בו ,אולם חובת החברה לסלק את המכשולים שאינם הגיוניים ואינם הוגנים בדרך למימוש
זה.
בחיי היומיום בגן מקבלת הנגישות משמעות בשני היבטים מרכזיים :נגישות פיזית בסיסית ,כלומר שמגבלות
פיזיות כגון חולשה או נמיכות קומה ,וכמובן לקויות ונכויות ,לא ימנעו מהילד והילדה לבצע את מה שביכולתם
לבצע (מערך  .)5וכן נגישות חברתית ,כלומר שהילד או הילדה לא יורחקו ויבודדו מתוך המעגלים החברתיים
בגן (מערך .)6

הוגנות
מודל האזרחות המשותפת מחזק עמדות והתנהגויות הוגנות יותר ,על מנת ליצור קבוצות ,כיתות ,קהילות,
ובסופו של דבר ,גם חברה הוגנת יותר .חברה הוגנת היא חברה שבה רמת הנגישות גבוהה יותר והיא מאפשרת
מימוש פוטנציאל רב יותר .חברה המתאפיינת ב'סיפורי הצלחה' רבים יותר ובתחושת סולידריות ולכידות חזקה
יותר .באופן מעשי בוחן המודל את מידת ההוגנות באמצעות בדיקת הקשר בין היבטים שונים של זהות לבין
היבטים שונים של נגישות.
בחיי היומיום בגן מיושמת ההוגנות בדרכים ספציפיות ,תוך התייחסות למצבים אמיתיים .השיפוט הערכי  -הוגן
או לא הוגן?  -הוא גבוה ליכולתם של הילדים הצעירים .עם זאת ניתן לעצב מצבים הוגנים ,שימחישו לילדים את
היעד הרצוי ,באמצעות מתן כבוד ,מקום ונגישות לכלל הזהויות הקיימות בגן .למשל התחשבות בזולת (מערך
 ,)7שבו הפרטים יכולים לפעול באופן עצמאי ובתנאי שאינם מפריעים לזולתם ,ושיתוף פעולה (מערך  ,)8שבו
הפרטים פועלים יחד ובהרמוניה.
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מרחבי הסכמה
יש שלושה מרחבי הסכמה .בראשם הסכמות בסיסיות ,שהן חיוניות לקיומה של כל חברה ,כגון הקפדה על
הוראות בטיחות והימנעות מאלימות .למולן יש דברים רבים שבלתי אפשרי ואף בלתי נחוץ להסכים עליהם ,כגון
העדפות אישיות של אוכל ,תחביב ועוד .בתווך ישנו מרחב גדול של דברים שאפשר להסכים עליהם בניהול
נכון ,כגון בחירה בפעילות משותפת .האזרחות המשותפת שואפת להרחיב את מרחבי ההסכמה ,ובמקביל
נותנת לגיטימציה לניהול תקין של אי-הסכמות.
הסכמות חיוניות מתבטאות בחוקי הגן (מערך  .)9אין אפשרות לקיים את שגרת הגן ללא הצהרה ,קבלה
והקפדה על חוקים אלו .מרחבי ההסכמה האפשריים ,אותם אנו שואפים להרחיב ,מקבלים ביטוי בכללי המשחק
וההתנהגות החברתית בגן .בכלל זה :איך קובעים במה לשחק קודם ,איך מחלקים זמן משחק במתקנים בין
ילדים שונים ,מה עושים כששתי קבוצות רוצות לשחק באותו מתקן ,ריב על מקומות ישיבה ועוד .מערך  10עוסק
בהרחבת ההסכמות האפשריות בגן באמצעות גמישות.



אזרחות משותפת פעילה
החינוך לאזרחות שואף לאקטיביזם אזרחי .כך גם מודל האזרחות המשותפת מעודד אזרחות פעילה כדי ליצור
מציאות הוגנת יותר ,הן על ידי שינויים בהתנהגות אישית והן על ידי שינויים בדרכי החינוך ,בקהילות ובמדינה
כולה.
בערכה זו לא ייוחד מערך הפעילות למימוש האזרחות הפעילה .לגבי הילדים ,אנו מניחים כי כל אחת מהצעות
הפעילות תוביל לשינוי כלשהו בהתנהגות ובתפיסה החברתית של הילדים.
עיקר המלאכה מונחת לפתחה של הגננת .עליה לפתח תודעה של הוגנות יתר ולהפעילה הלכה למעשה בחיי
היומיום בגן .למשל במתן יחס שווה לבעלי זהויות שונות ,שימוש בלשון זכר ונקבה גם יחד ,הימנעות מדעות
קדומות וכדומה.
בנוסף ,עליה לנהל את חיי היומיום בגן בדרכים המבליטות את ההוגנות ,למשל בהצהרה על חלוקת זמן
הפעילות של ילדים שונים במתקנים ,בהגדרה של תור וסדר המעניקים הזדמנות לנגישות לכול ועוד.

תרומת 'רחוב סומסום' בערוץ הופ!
מערכי הפעילות שלהלן פותחו בשיתוף פעולה עם סדרת הטלוויזיה 'רחוב סומסום'.
'רחוב סומסום' הינה סדרת תוכניות לילדים אשר מופקת כקו-פרודוקציה על ידי ערוץ הופ! וSesame -
 ,Workshopעמותה אמריקאית בעלת מוניטין רב-שנים שקנתה לה שם הודות להפקותיה האיכותיות לילדים
ברחבי העולם.
סדרת הדגל החינוכית הידועה הותאמה לשידור במספר רב מאוד של מדינות בעולם ושודרה גם בישראל.
'רחוב סומסום' ישראל פותחה על-פי מודל העבודה הייחודי של  ,Sesame Workshopהמשלב בין מחקר מקיף,
ערכי הפקה גבוהים ותוכן חינוכי.
פרקי 'רחוב סומסום' מוקדשים לקידום מסרים חינוכיים וחברתיים ,כגון העצמת הילד ,כבוד לזולת ופתרון
קונפליקטים ללא אלימות ,תוך טיפול בבעיות חברתיות בוערות :הקיטוב בחברה הישראלית ,חוסר הסובלנות
כלפי הזולת ואלימות בחברה הישראלית בכלל ובין ילדים בפרט.
השימוש בקטעי צפייה מתוך 'רחוב סומסום' נעשה לשם המחשת הערכים שיטופלו במסגרת הערכה .ערכים
התואמים את מודל האזרחות המשותפת ואת 'רחוב סומסום'.
כמו כן ,קטעי הצפייה ישמשו כעזר הוראה מרכזי ,אשר באמצעותו יוצגו התנהגויות במצבי חיים דרך הדמויות
המוכרות והחביבות ויאפשרו העלאת דיון בין הגננות לילדים אודות המצבים המתוארים והדרכים להגיע
לפיתרון.
בנוסף ,אנו רואים בשידורי הטלוויזיה כלי יעיל להחדרת תכני מערכי ההפעלה אל בתי הילדים ,וכך לקשור את
המסרים החברתיים וחשיבותם לסביבה הביתית וליצור מעורבות ההורים והמשפחה בתהליך חשוב זה.
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דרכי השימוש בערכה
בערכה עשרה מערכים שכל אחד מהם מיוחד לאחד מהיבטי מודל האזרחות המשותפת ,כפי שפורט לעיל.
הערכה אינה ליניארית ,ואין הכרח לטפל במושג אחד כבסיס לטיפול באחר.
בערכה יש מגוון של הצעות למוקדי התערבות ולדרכי ההתערבות ,וכל גננת יכולה לבחון עד כמה הדבר
מתאים לה ולילדי הגן.
בכל מערך נכתב 'בנק הזדמנויות' המציג את ההתרחשויות בגן שמערך זה יכול לסייע בהתערבות ובתגובה
כלפיהן .הגננת מוזמנת לזהות את התרחשויות אלה או דומות להן במהלך שגרת החיים בגן ,ולבחור באיזו מידה
ובאיזה מועד היא מעוניינת להתערב ולהגיב.
כמו כן ,בכל מערך מופיע 'סל תגובות' ,המציג לגננת מספר הצעות .ביניהן :צפייה מודרכת בקטעים מתוך
התוכנית 'רחוב סומסום' ,משחקי הפעלה בגן ,דגשים לשיחה עם הילדים וקריאה בסיפורים ובשירים .אין הכרח
להשתמש בכל ההצעות ואין הכרח לשמור על סדר קבוע.
ההתערבות והתגובה הן כאלה ,שהפעלתן אמורה להעביר ולחזק את המסרים הערכיים המרכזיים ,הקשורים
לחינוך לאזרחות משותפת.

מודל ההפעלה של המערכים:
התרחשויות בגן
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זיהוי הזדמנות
להתערבות חינוכית

מסרים ערכיים
מרכזיים הקשורים
לחינוך לאזרחות
משותפת

רעיונות מתודולוגיים
להפעלה

אנו ערים לכך כי המשפחה מהווה את גורם הסוציאליזציה העיקרי של הילדים .לפיכך,
ישנן הצעות שונות בתוכנית המקשרות את הפעילות לבתי הילדים לשם הגברת
מעורבות ההורים בתוכנית ובערכיה.
עידוד ההורים להפעלת חלק זה של התוכנית אפשרי באמצעות עזרים שונים ,כגון
צפייה משותפת בפרקי 'רחוב סומסום' ,או יצירת הפעלות הממשיכות את הפעילות
בגן להטמעת המסרים החינוכיים של התוכנית.

סילבוס הזדמנויות לפעילויות
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2
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נושא
(לפי שמות
פרקי
הערכה)

התרחשות בגן
(ראו דוגמאות נוספות בפרקי
הערכה)

כל אחד הוא
מיוחד

דיון בין ילדים – מי חזק יותר ,יפה
יותר ,טוב יותר וכדומה.

להרגיש בנוח עם מרכיבי הזהות ,כגון מבנה
המשפחה ,בית המגורים ,גובה פיזי וכדומה.

ילד במצב רוח קיצוני ,ילד
שהתקשה במשימה ,הפסיד
במשחק או איבד עניין בפעילות
מסוימת.

לקבל שכל אחד ואחת מאיתנו הם בעלי
אישיות מורכבת הנתונה לשינויים ,כגון מצבי
רוח.

דיון בין ילדים הקשור להבדלים
במבנה המשפחה או במנהגים
משפחתיים.

יש משפחות שונות ,שכולן לגיטימיות .האישיות
של כל ילד וילדה עומדת גם לעצמה ואין
צורך להסכים על כך.

אי-הצלחה של ילד על יסוד
תכונה אחת בזהותו (אישיותו).

למרות השונות ,יש מכנים משותפים מגוונים
בין הילדים ,שעל בסיסם ניתן לבנות היכרות
והסכמה.

אי-הצלחה במשימה בשל
מוגבלות פיזית :גובה,
קואורדינציה ,נכות וכדומה.

לכל אדם מרכיבי זהות נוספים ,שבהם הוא
אינו מוגבל .אין לחסום את האדם שיש לו
מוגבלויות מסוימות ,ויש לאפשר לו לפעול
בתחומים בהם הוא יכול.
יש לעודד את שיתוף כל הילדים והזהויות
השונות בקבוצה החברתית בגן.

מצבי רוח

מסרים ערכיים מרכזיים

3

המשפחה

4

שייכות
חברתית

5

מוגבלות
פיזית

6

קבלת הזולת

לא ניתנת לילדים אפשרות
להביע עמדתם בקבוצה ,או
להשתתף בפעילות קבוצתית.

7

התחשבות
בזולת

קבוצת ילדים אחת מקיימת
פעילות ואגב כך מפריעה
לפעילות קבוצת ילדים שנייה.

ניתן לחלק את מרחבי הפעילות בגן או את
זמן הפעילות תוך התחשבות בזולת ומניעת
הפרעה הדדית.

8

שיתוף פעולה

ילדים בתוך הקבוצה אינם
משתפים פעולה.

ניתן להפיק את המירב ולמצות את מלוא
הפוטנציאל בעת פעילות משותפת ומתן
מקום הוגן לכל אחד ואחת.

9

חוקי הגן

ויכוח או מריבה בנושא שימוש
במתקני הגן והחצר.

חוקי הגן מגדירים התנהגות שיש הכרח לקבל
אותה ולהקפיד עליה לצורך הקיום החברתי,
כגון הוראות בטיחות ושמירה על כבוד הזולת.

קבוצת ילדים משחקת ולא
משתפת ילד נוסף בטענה ש"אין
מקום".

להרחיב את יכולת הילדים ליצור הסכמות
באמצעות פשרה וגמישות סביב כללי
המשחק וההתנהגות החברתית בגן.

גמישות
10
ופשרה

11

-1כל אחד הוא מיוחד
לגננת
'אזרחות משותפת' מקבלת את עיקר משמעותה ביחס לזולת ,אולם היסוד לכל התנהגות חברתית הוא
בגיבוש הזהות האישית.
מטרת פעילות זו היא לחזק כל אחד מהילדים והילדות כך שירגישו בנוח עם מרכיבי הזהות שלהם ,כגון
מבנה המשפחה ,בית המגורים ,גובה פיזי וכדומה.

בנק הזדמנויות





דיון בין ילדים  -מי חזק יותר,
יפה יותר ,טוב יותר וכדומה.
ילדים שמקבלים מרות של
אחרים ללא ניסיון להביע את
דעתם.
במתן משימה לביצוע יש
ילדים שחושבים שרק הם
ראויים ומסוגלים לבצעה.

סל תגובות
צפייה ב'רחוב סומסום':
מה טעים לי ( 2:44דקות)
כל אחד מיוחד ( 2:41דקות)
כדורגלנית ( 2:00דקות)
משחקים ופעילויות:
מי אני?
יצירה מול אוביקט אחיד
דגשים לשיחה
שירים וסיפורים

12

פירוט
צפייה בקטעי 'רחוב סומסום'
הקטע "מה טעים לי" מציג התייחסות לטעמים שונים במובן שכל טעם הוא לגיטימי לכל ילד.
ּפר-ילד".
בקטע "כל אחד מיוחד" נוח חושב שהוא לא מיוחד כי אין לו כוחות של "סו ֶּ
הקטע "כדורגלנית" מציג ילדה שרוצה להיות כדורגלנית ,ומלמד על כישרון ויכולת כחלק מזהות אישית
המאפיינת ילדים שונים.
במהלך ההקרנה ולאחריה ניתן לעודד התייחסות הילדים:
האם אביגיל צדקה כשאמרה שכל האחרים טועים בטעמם? האם יש טעם מועדף על פני אחר?
ּפר-ילד" יכול להיות כל אחד מילדי הגן?
ּפר-ילד" יכול להיות נוח? איזה "סו ֶּ
איזה "סו ֶּ
מהי התכונה המייחדת את הילדה שהוצגה? האם גם לילדים בקבוצה יש כישרון או עיסוק המיוחדים להם?
האם העיסוקים והכישרונות של ילדים מסוימים 'חשובים' או 'טובים יותר' מאלה של חבריהם?

משחקים ופעילויות
"מי אני?"  -הגננת מוזמנת לפתוח את הפעילות בהעלאת שאלות שונות לילדים ,כגון :איזה צבע אתם
אוהבים? איזה מאכל אתם אוהבים? האם פעם אהבתם משהו ושיניתם את טעמכם או דעתכם? האם
צבע שונה משלכם פחות טוב משלכם? וכדומה.
בהמשך לשאלות תמחיש הגננת את הרעיון באמצעות המשחק "מי אני?" .הגננת תבחר ילד מהקבוצה
שיכסה את עיניו וילד נוסף (בלי לומר את שמו) אשר יעמוד מול הילד שעיניו מכוסות .על הילד שעיניו
סגורות לגלות מי עומד לפניו ,לפי רמזים שונים שיעלו בקבוצה.
למשל :הילדים בקבוצה יאמרו מה האחרון אוהב לאכול ,במה הוא אוהב לשחק ,איך הוא נראה ועוד .אם
הרמזים אינם מספיקים ניתן לאפשר לילד שעיניו מכוסות למשש את הילד השני ,וכן לבקש מהאחרון
לדבר ולחשוף את זהותו דרך קולו.
לאחר סבב אחד או יותר של המשחק חשוב לסכם את הדברים באמירה כגון :ראינו שכל אחד אוהב
צבעים שונים וטעמים שונים .ילדים שונים אוהבים אותו הטעם או הצבע ואחרים לא .ילדים שונים אוהבים
משחקים שונים וכדומה.
יצירה מול אוביקט אחיד  -הילדים יציירו אוביקט אחיד שיוצב מולם ,כגון דמות ,פרח ,בית וכדומה .כל ילד
וילדה יציירו את האוביקט למיטב הבנתם .בסיום היצירה אפשר להציג את הציורים השונים בפני כלל
הקבוצה ,ולהדגיש את המגוון והייחודיות של כל אחד מהילדים באופן שהוא ראה את המשימה ואת נושא
הציור.
את הציורים השונים ניתן להציג זה לצד זה על גבי לוח ,תחת הכותרת" :כל אחד הוא מיוחד".
דגשים לשיחה
לכל ילד וילדה העדפות משלהם ,כישורים ויכולות משלהם.
הדברים שבהם אנו שונים מהאחרים ,הם שעושים אותנו מי שאנו.
אין יתרון ,מבחינת טוב או רע ,ראוי או פסול ,להעדפה אחת על פני האחרת.
כל יצירה של כל ילד וילדה היא לגיטימית ,מקובלת ומיוחדת כשלעצמה.
שירים וסיפורים
ניתן לסכם את הדברים תוך שימוש בשירים "אני אוהב" ,מאת יהונתן גפן או "ריחות שאני אוהב" מאת
יהודה אטלס.

בואו נשחק ברחוב סומסום

13

-2מצבי רוח
לגננת
אחד המאפיינים של הזהות האישית הוא היותה דינמית ,משתנה ופועלת בתוך סביבה משתנה .היבט
זה הוא בלתי נתפס בגיל הצעיר של הילדים ,ועל כן ההתייחסות אליו תהיה באמצעות אחד הביטויים
השכיחים והמוכרים לכל :שינויים במצבי רוח.
מטרת פעילות זו לעורר ניצני התייחסות לכך שכל אחד ואחת מאיתנו הם בעלי אישיות מורכבת הנתונה
לשינויים ,כגון מצבי רוח.






בנק הזדמנויות
ילד המאבד עניין במהלך פעילות או
משחק ,ורוצה לפתע לעשות משהו
אחר.
ילד שבאופן בולט נמצא במצב רוח
רע ,והדבר משתקף בהתנהגותו.
אי-הצלחה של ילד בסביבת חבריו
בשל התנהגותו ,המושפעת ממצב
רוח קיצוני.

סל תגובות
צפייה ב'רחוב סומסום':
אביגיל עצובה ( 4:36דקות)
השיר "לפעמים אני" ( 1:16דקות)
דעה קדומה ( 2:27דקות)
משחקים ופעילויות:
תחנות מצבי רוח
פנטומימה מצבי רוח
דגשים לשיחה
שירים וסיפורים
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פירוט
צפייה בקטעי 'רחוב סומסום'
הקטע "אביגיל עצובה" מתייחס למצבי רוח שונים ,ובו אביגיל עצובה ונוח לא יודע כיצד לשמח אותה או
לנחמה.
הקטע "לפעמים אני" כולל את השיר של דתיה בן דור העוסק בנושא.
הקטע "דעה קדומה" מרחיב את נושא ההתייחסות ומציג שיפוט של האחר לנוכח היבט אחד באישיותו.
במהלך ההקרנה ולאחריה ניתן לעורר התייחסות הילדים:
מה קרה לאביגיל? למה אביגיל עצובה? מה הרגשתם? מה הייתם עושים במצב כזה בגן? מתי הרגשתם
עצובים? מה שינה את מצב רוחכם? מתי הרגשתם כעס כלפי מישהו? מדוע?

משחקים ופעילויות
משחק תחנות מצבי רוח  -הגננת מוזמנת להציב במרחב מספר חישוקים הפזורים על הרצפה ובתוכם ציורי
פנים התואמים מצבי רוח בסיסיים :מאושר ,שמח ,אדיש ,עצוב .אפשר להוסיף מצבי רוח מורכבים יותר ,כגון:
מופתע ,מסוקרן ,מהורהר ,מתבודד ,חברותי ,מופנם ועוד ,הכול בהתאם לשפה הנוהגת בגן.
בסבב ראשון הגננת מבקשת מכל ילד וילדה לעמוד ליד החישוק המתאר את מצב הרוח שלהם ברגע
זה.
בסבבים הבאים יש לבקש מהילדים לעמוד ליד החישוק המתאר את מצב הרוח שלהם אתמול ,או מצב
הרוח שהם רוצים שיהיה להם מחר ,או מצב רוח אחר שיש להם למפעמים.
לאחר כל סבב מבקשים מכמה ילדים להסביר את הבחירה שלהם.
חשוב ביותר שכל ילד וילדה יזוזו במהלך המשחק בין החישוקים ,כדי להמחיש ,ולו במעט ,את הרעיון של
שינויי מצב רוח.
משחק פנטומימה מצבי רוח  -ילדים מתנדבים ,או כל הילדים ,יתבקשו לצעוד במרחב הגן.
הגננת מוזמנת לבחור ולהכריז על מצב רוח ,וכל ילד וילדה יתבקשו לשנות את דרך הליכתם ואת התנהגותם
בהתאם לכך.
למשל" :עכשיו כולנו שמחים"" ,עכשיו כולנו עצובים" וכדומה.
דגשים לשיחה
כולנו מרגישים דברים שונים במצבים שונים.
כל אחד מאיתנו מושפע ממצבי רוח שונים ,ומתנהג בהתאם.
זה בסדר ולגיטימי להיות לפעמים נתון למצבי רוח.
לא צריך להיבהל אם לך או לחבר יש מצב רוח אחר .זה מצב זמני.
שירים וסיפורים
ניתן לסכם את הדברים תוך שימוש בשירים "אני גן חיות שלם" מאת תמר אדר; "נמאס לי ודי" מאת נורית
זרחי; "עמדתי בצד ובכיתי" מאת יהודה אטלס; "אבל מצד שני" מאת תרצה אתר.
15
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-3המשפחה
לגננת
המשפחה היא הגורם המשפיע יותר מכל גורם אחר על זהותו של האדם .בכל גן ניתן למצוא ילדים
ממשפחות שונות וממגוון רחב של תרבויות.
מטרת פעילות זו לבטא שיש משפחות שונות ,שכולן לגיטימיות ,שהאישיות של כל ילד וילדה עומדת גם
לעצמה ושאין צורך להגיע להסכמה ואחידות בכל הקשור להשפעת המשפחה.






בנק הזדמנויות
דיון בין ילדים הקשור להבדלים
במבנה המשפחה או במנהגים
משפחתיים.
דחייה או שיפוט של ילד על בסיס
מאפיין משפחתי.
לגלוג על ילד לנוכח מאכל שהביא
מהבית או לבוש הקשור לתרבות
המשפחה.

סל תגובות
צפייה ב'רחוב סומסום':
משפחה דתית ( 2:08דקות)
משפחה אתיופית ( 3:03דקות)
משחקים ופעילויות:
יצירה משפחתית
סיפור המשפחה
דגשים לשיחה
שירים וסיפורים
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פירוט
צפייה בקטעי 'רחוב סומסום'
הקטע "משפחה דתית" מציג ילד חילוני המתארח אצל משפחה דתית.
הקטע "משפחה אתיופית" מציג את תרבות הבית במשפחה ממוצא אתיופי.
במהלך ההקרנה ולאחריה ניתן לעורר התייחסות הילדים:
מה אהבתם במשפחות?
במה הן דומות למשפחה שלכם?
במה הן שונות מהמשפחה שלכם?

משחקים ופעילויות
יצירה משפחתית  -הגננת תציע להורים הנחיות ברורות להכנת יצירה משפחתית ברוח זו :אנו מציעים להכין
יצירה משפחתית משותפת עם הילדים כגון ציור ,קולאז' מגזרי תמונות ,או כתיבה ועיטור.
היצירה תציג את המשפחה ומאפייניה ,כגון בילוי מועדף (טיול בשבת ,צפייה משותפת בסרט) ,ביגוד ,מאכל
טיפוסי אהוב ,טקסים ומנהגים ועוד .יש לשתף את הילדים במחשבה על הרעיון המשותף וביצירתו בפועל.
על הילדים להביא את היצירות לגן במועד מסוים והגננת תאסוף את כל היצירות.
הגננת מוזמנת להציג מספר יצירות מייצגות של הילדים ,הממחישות את הייחודיות של כל משפחה
ומשפחה .ניתן לאפשר לילד שהביא את היצירה להציג אותה ולספר על משפחתו בעצמו .ניתן גם לאפשר
לילדים לשאול שאלות או להעיר לגבי הדמיון והשוני בינם לבין המשפחה של הילד המציג לפניהם.
סיפור המשפחה  -הגננת מוזמנת לפתוח בסיפור אישי על המשפחה שלה (עדיף מתקופת היותה ילדה,
ליצירת קשר לעולמם של הילדים) .הסיפור יכלול התייחסות לערכים ,להתנהגויות ,לפעילות ,למאכלים
ולדברים נוספים שהם ייחודיים למשפחתה.
מספר ילדים יציגו משהו ייחודי של משפחתם :מאכל ,מנהג ,לבוש וכדומה.
בתום כל סיפור הגננת מוזמנת לשאול את הילדים :האם גם אצל משפחתכם קורה דבר דומה? אם לא,
מה נהוג אצלכם? מה מצא חן בעיניכם בסיפור ששמענו?
דגשים לשיחה
כל משפחה היא ייחודית ומיוחדת.
לכל משפחה מאפיינים ומנהגים המייחדים אותה והופכים אותה למשפחה מלוכדת.
יש דמיון ויש שוני בין המשפחות.
כל ילד גדל בתוך משפחה וסופג את תרבותה.
לכל ילד גם זכות לאישיות עצמאית ,שמעבר להשפעה של משפחתו.
שירים וסיפורים
ניתן לסכם את הדברים תוך שימוש בסיפורים "נמרוד גם וגם" מאת איציק יושע ,העוסק בילד במשפחה
גרושה ,או קטע קצר מהספר "אבא עושה בושות" מאת מאיר שלו .בספר זה ניתן להתייחס ,למשל ,לקימה
בבוקר השונה מבתים אחרים ,ולקטע הסיום של העוגות להבנת הייחודיות והיופי שבשוני במשפחה.
17
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-4שייכות חברתית
לגננת
העובדה כי לכל ילד וילדה זהות ייחודית גורמת לכך שכל קבוצה היא במידה מסוימת קבוצה הטרוגנית.
יחד עם זאת ,אם נחשוף יותר ויותר אפשרויות של מכנים משותפים בין הילדים ,יגבר הסיכוי שהם יתחברו
ביניהם.
מטרת פעילות זו להצביע על כך שלמרות השונות יש מכנים משותפים מגוונים בין הילדים ,שעל בסיסם
ניתן לבנות היכרות והסכמה.





בנק הזדמנויות
חיכוכים בין ילדים בקבוצה סביב
שפה ,ערכים ,התנהגויות וכד'.
ילד מלגלג על ילד עולה בשל
שפה ומבטא.
אי-הצלחה של ילד על יסוד
תכונה אחת בזהותו (אישיותו).

סל תגובות
צפייה ב'רחוב סומסום':
רכבת המפלצות ( 2:00דקות)
מילים משותפות ( 3:44דקות)
חמסה כמתנה ( 2:54דקות)
משחקים ופעילויות:
יצירה משותפת
זר פרחים קבוצתי
אני מרגיש קשור ל...
דגשים לשיחה
שירים וסיפורים
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פירוט
צפייה בקטעי 'רחוב סומסום'
הקטע "רכבת המפלצות" מציג שיתוף פעולה בין בעלי זהויות שונות.
הקטע "מילים משותפות" מציג מילים משותפות בעברית ובערבית.
הקטע "חמסה כמתנה" מציג סמל תרבותי דומה המשמש בתרבויות שונות ,אצל יהודים וערבים.
במהלך ההקרנה ולאחריה ניתן לעורר התייחסות הילדים:
בכל קטע ,מה היה שונה בין הדמויות שהוצגו? מה היה משותף בין הדמויות?

משחקים ופעילויות
יצירה משותפת  -הגננת מוזמנת לחלק את הקבוצה לצוותי עבודה כך שיהיו צוותים הטרוגניים ככל שניתן.
על כל צוות ליצור יחד יצירה משותפת ,שתוגדר על ידי הגננת ,כאשר כל אחד מילדי הצוות מקבל צבע
אחד .למשל ,לצייר נוף או משפחה ,כאשר ילד אחד (ורק הוא) מחזיק בצבע כחול ,שני בצבע ירוק וכו'.
באופן דומה אפשר ליצור בפלסטלינה ,כשלכל ילד פיסה אחת ,או בקוביות ,כשלכל ילד מספר קוביות
נתון.
חוקי הפעילות :א .כל חברי הצוות שותפים ביצירה.
ב .אין להעביר צבעים בין חברי הצוות.
ג .ילד אחד לא יבטל או יפסול מעשה של ילד אחר.
זר פרחים קבוצתי  -הילדים ישבו במעגל .במרכז יהיה צרור פרחים (אמיתיים ,או כאלה שהוכנו ביצירה),
ערמת ניירות לבנים ,אגרטל לפרחים ופח אשפה לניירות.
כל ילד וילדה יקומו בתורם ,ועל כל אחד לבחור פרח אחד ,להכניסו לאגרטל ,ולומר דבר אחד שהוא תורם
לקבוצה .בנוסף ,עליו לקחת נייר אחד ,לקמטו ולזרוק אותו לפח ,ולומר דבר אחד שלדעתו הפריע לקבוצה
החברתית.
בסיום הפעילות יהיה זר גדול ומשותף לכל הילדים ,לצד פח עמוס בניירות מקומטים.
אני מרגיש קשור ל - ...כל ילד ,על פי תור ,עובר לעמוד ליד אחד מילדי הגן תוך שהוא מצהיר ,למשל" :אני
מרגיש קשור לדני ,כי שנינו אוהבים כדורגל" ,וכדומה.
יש לעודד ילדים להמציא מכנים משותפים של קשר :בגד דומה ,מקום מגורים דומה ,מאכל אהוב ועוד.
ככל שהדבר מתאים ,יש לבקש בסבב נוסף מהילדים למצוא מכנים משותפים לילדים נוספים ,כאלה שהם
אינם חבריהם ביומיום.
דגשים לשיחה
ילדים מתחברים באופן טבעי עם ילדים אחרים.
ההתחברות היא על רקע דברים משותפים.
יש לנו הרבה תכונות ומאפיינים ולכן ניתן למצוא דברים משותפים עם ילדים רבים.
ככל שנלמד להכיר את עצמנו ואת האחרים ,נמצא עוד ועוד תכונות משותפות.
חברים רבים יאפשרו לנו להרחיב את תחומי המשחק והעיסוק שלנו :עם כל קבוצה חברתית נעשה דברים
אחרים.
שירים וסיפורים
ניתן להוסיף התייחסות לסיפור "דירה להשכיר" מאת לאה גולדברג ,הממחיש את השונה והדומה בין החיות
כהאנשה להתנהגות בין בני אדם ,או לסיפור "ילד של אמא" מאת צרויה שלו.

בואו נשחק ברחוב סומסום
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-5מוגבלות פיזית
לגננת
בכל קבוצה יש בעלי מוגבלויות פיזיות הנובעות מקצב התפתחות ,לקות ,מחלה או נכות.
לעיתים ,המגבלה הפיזית מונעת מהילדים לקחת חלק גם בפעילות שהם מסוגלים לבצע.
מטרת פעילות זו להבהיר שלמוגבל מרכיבי זהות נוספים ,שבהם הוא אינו מוגבל .על כן ,אין לחסום את
האדם בשל מוגבלותו ,ויש לאפשר לו לפעול בתחומים בהם הוא יכול.
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בנק הזדמנויות
דיון סביב הבדלי כוחות בין ילדים
(בנים-בנות ,חזקים-חלשים ,גבוהים-
נמוכים).
ילד או ילדה מתוסכלים כיוון שלא
הצליחו במשימה (בהקשר של
מוגבלות פיזית) .למשל ,לא יכולים
להגיע לחפצים המונחים במקומות
גבוהים.
בגן יש ילדים בעלי מוגבלויות כגון
נכות פיזית ,לקות ראייה או שמיעה.

סל תגובות
צפייה ב'רחוב סומסום':
משקפיים למחבוב ( 1:56דקות)
משחק עם נכה ( 3:41דקות)
משחקים ופעילויות:
לא יכול להגיע (מספר
משחקים)
דגשים לשיחה
שירים וסיפורים

פירוט
צפייה בקטעי 'רחוב סומסום'
הקטע "משקפיים למחבוב" מציג ילדים המרכיבים משקפיים בשל קוצר ראייתם.
הקטע "משחק עם נכה" מציג משחק כדורסל בין ילדה לבין ילד נכה .הילד הנכה מתגבר על חוסר
הנגישות הפיזית שלו ,ואף מנצח את הילדה במשחק.
במהלך ההקרנה ולאחריה ניתן לעורר התייחסות הילדים:
מהי המוגבלות של הדמויות? מה הפיתרון שמסייע לבעל המוגבלות לתפקד?

משחקים ופעילויות
לא יכול להגיע  -מגוון משחקים עומדים לבחירתה של הגננת כדי להמחיש את חשיבות החושים ואיברי
הגוף השונים.
דוגמאות:
 .1חשיבות הראייה
על הילדים להגיע ממקום למקום כשעיניהם מכוסות.
בסבב ראשון ינסה הילד להתקדם לבדו.
בסבב שני יתקדם הילד כשהוא אוחז ביד של חבר רואה ,שמוביל אותו ליעד.
 .2מוגבלות תנועה
הילדים יושבים על כיסאות ,בלי לקום או להזיז את הכיסא.
עליהם להקפיץ בלון באוויר כמה שיותר פעמים ,מבלי שייגע ברצפה.
אפשר שכמה מחברי הקבוצה יישבו וכמה יעמדו ויורשו לנוע בחדר .במקרה זה אפשר להשוות בין תוצאות
הילדים המוגבלים לאלה חסרי המוגבלות.
 .3מוגבלות דיבור ושמיעה
מתנדב מקבל משפט מהגננת ותבקש להעביר את תוכנו לחבריו ,מבלי לדבר.
מותר להשתמש בפנטומימה ובחפצים.
משפט לדוגמה :אני אוהב ללטף חתולים.
הגננת תדגיש את מסורבלות התקשורת.
דגשים לשיחה
המוגבלות יוצרת ,בין היתר ,תחושת תסכול לא נוחה .האדם המוגבל לא מצליח לעשות דברים שאחרים
יכולים לעשות.
בנוסף ,המוגבלים לעיתים סובלים מדחייה חברתית .מחוץ לקבוצה מוגדרת הם אינם יכולים לעשות גם את
מה שאין להם שום מוגבלות לבצע.
אנחנו יכולים לסייע למוגבלים על ידי עזרה פיזית – להשלים עבורם את מה שהם אינם יכולים לעשות .כן
אנחנו יכולים לסייע להם על ידי כך שנקבל אותם לקבוצה החברתית ,ונאפשר להם לעשות את מה שהם
כן יכולים.
שירים וסיפורים
ניתן להוסיף התייחסות לסיפור "רוני צוחקת" מאת ג'ין ויליס בהקשר לילדה נכה.

בואו נשחק ברחוב סומסום
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-6קבלת הזולת
לגננת
יש בקבוצה ילדים שאינם מקובלים מבחינה חברתית .לעיתים ,חוסר השיתוף מונע מהם להתפתח למלוא
יכולתם ,ומונע מהקבוצה לנצל את מלוא כישורי חבריה .זהו מצב של חוסר נגישות וחוסר הוגנות בגן.
פעילות משותפת מזדמנת עשויה לפרוץ את מעגלי החברות בגן ,וליצור קבוצה מגובשת יותר ומשתפת
יותר לטווח הרחוק.
מטרת פעילות זו לעודד את שיתוף כל הילדים והזהויות השונות בקבוצה החברתית בגן.

בנק הזדמנויות





דיון סביב שיתוף בנות במשחקי
בנים ולהיפך.
לא ניתנת לילדים אפשרות לבטא
את עצמם ולהביע עמדתם בקבוצה.
ילד או ילדה שבתדירות גבוהה לא
משותפים במשחקים.
חלק מילדים אינם מוזמנים ,למשל,
למסיבת יום הולדת.

סל תגובות
צפייה ב'רחוב סומסום':
בנים לא יכולים ( 3:28דקות)
כל דעה נחשבת ( 1:54דקות)
אל תעשה לחברך ( 2:08דקות)
משחקים ופעילויות:
משחק המעגל
הזדמנות חוזרת
דגשים לשיחה
שירים וסיפורים
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פירוט
צפייה בקטעי 'רחוב סומסום'
הקטע "בנים לא יכולים" עוסק בהבדלים בין המינים ,בהקשרים של חוסר נגישות.
הקטע "כל דעה נחשבת" מתייחס לכך שאין דעה או עמדה טובה יותר מאחרת.
הקטע "אל תעשה לחברך" עוסק בפתגם "מה ששנוא עליך ,אל תעשה לחברך".
במהלך ההקרנה ולאחריה ניתן לעורר התייחסות הילדים:
מדוע הביא נוח אדם נוסף לשיחה? מה הרגיש נוח? האם אתם הרגשתם כך פעם? מה עשיתם במקרה
כזה?

משחקים ופעילויות
משחק המעגל  -על כל הילדים לאחוז ידיים יחד במעגל .ילד או ילדה אחת יוצרים החוצה.
עליו לנסות להיכנס למעגל ועל האחרים למנוע זאת ממנו.
יש להחליף את הילד שבחוץ לאחר ניסיון או שניים.
הזדמנות חוזרת  -הגננת מוזמנת לבחור לצורך ביצוע משימה בשגרת הגן ,כגון עריכת שולחן ,סידור פינות
הפעילות וכדומה ,ילדים שבדרך כלל אינם חברים.
בטרם תחילת המשימה תגדיר הגננת ששיתוף הפעולה בין השניים הוא רק לצורך משימה זו.
לאחר ביצוע המשימה תבקש הגננת מהשניים לספר כיצד הרגישו לפעול יחד.
דגשים לשיחה
בקבוצה נוצרים באופן טבעי יחסים חברתיים בין ילדים.
יש ילדים שמסתדרים עם אחרים ,ויש ילדים שבאופן טבעי הם פחות חברותיים.
דחייה של ילד או ילדה מגבילה את הפרט מלעשות דברים ,ומגבילה את הקבוצה מניצול תרומתו של עוד
חבר.
ילד או ילדה שמרגישים דחויים ,ינסו לקחת חלק בפעילות החברתית.
הקבוצה מצידה צריכה להשתדל ולשתף את כולם בכל פעילות.
שירים וסיפורים
ניתן להוסיף התייחסות לסיפורים שבהם ילד הוצא מהקבוצה או לא קיבל מקום וביטוי לרעיונות .לדוגמה:
"הברוגז של ליאור" מאת שולה מודן" ,משהו אחר" מאת קתרין קייב" ,אין לי עם מי לשחק" מאת נעמי בן
גור ,השיר "ידידות" מאת תרצה אתר (מתוך המקראה "להפליג עם כוכב").
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-7התחשבות בזולת
לגננת
הביטוי והעצמאות של כל ילד או ילדה עלולים לעיתים לפגוע בעצמאות הזולת.
היכולת לשפוט את הצרכים והרצונות של הזולת היא מעבר לגיל הילדים ,אולם ניתן ,באמצעות דוגמה
ודגש ,להציג בפניהם את החובה להתחשב.
מטרת פעילות זו להמחיש כי ניתן לחלק את מרחבי הפעילות בגן או את זמן הפעילות תוך התחשבות
בזולת ומניעת הפרעה הדדית.




בנק הזדמנויות
ילדים פועלים תוך הפרעה לילדים
אחרים.
דיון בין ילדים על אופי המשחק או
על הרכב משתתפיו.

סל תגובות
צפייה ב'רחוב סומסום':
אביגיל והנדנדה (3:23
דקות)
מנוחת צהריים ( 3:16דקות)
משחקים ופעילויות:
המחזה של סיפור מוכר
גבולות פעילות
דגשים לשיחה
שירים וסיפורים
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פירוט
צפייה בקטעי 'רחוב סומסום'
בקטע "אביגיל והנדנדה" אביגיל מעוניינת להתנדנד ,כשאופניק מנסה להראות לה שאין לאף אחד זמן
עבורה.
בקטע "מנוחת צהריים" גרשון מעוניין לנוח בצהריים ,בשעה שנוח ומחבוב מפריעים לו.
במהלך ההקרנה ולאחריה ניתן לעורר התייחסות הילדים:
כיצד הרגישה אביגיל? כיצד הרגישו המשתתפים האחרים? מדוע נוצר מצב לא הוגן ומה היה הפיתרון
שנוצר?
כיצד הרגיש גרשון? כיצד הרגישו נוח ומחבוב? מה עושים כאשר יש ניגוד רצונות בין אנשים? כיצד ניתן
לפתור את המצב לשביעות רצונם של כל המשתתפים?

משחקים ופעילויות
המחזה של סיפור מוכר  -הגננת מוזמנת לבחור אגדה או סיפור קלאסי אשר מוכר לילדים ויש בו סיטואציה
של חוסר הוגנות .למשל :שלגיה ,סינדרלה ,היפה והחיה ,הברווזון המכוער ועוד.
באמצעות המחזה של הסיפור ומשחקי תפקידים קצרים נמחיש לילדים את מצבי חוסר ההוגנות והתחושות
הנלוות אליהם עבור המשתתפים.
לצורך ההמחזה רצוי להכין מראש אביזרים ותלבושות מתאימים ,וניתן אף לבחור מוזיקה שתלווה את
הסיפור בקטעי מפתח.
הגננת בוחרת מספר ילדים שיגלמו את הדמויות השונות ומתחילה לספר את הסיפור .כאשר היא מגיעה
לסצנה מוכרת ,היא מאפשרת לילדים לשחק את תפקידיהם בדרך של אימפרוביזציה .למשל בסיפור
סינדרלה ,הגננת מספרת" :האם החורגת ושתי בנותיה ציוו על סינדרלה לנקות מבוקר ועד ערב "...הילדות
שמשחקות את האם והבנות 'יצוו' על סינדרלה לטאטא ,לקרצף את הרצפה וכדומה ,וסינדרלה תמלא את
פקודותיהן .היא יכולה לעשות זאת מבלי להתלונן ,היא יכולה לומר "אבל הרצפה כבר מבריקה!" – הכל
על פי ראות עיניה של השחקנית .לאחר הסצנה הזאת ממשיכה הגננת בסיפור ,עוצרת לצורך אלתור של
סצנה נוספת וחוזר חלילה.
רצוי להחליף תפקידים בין השחקנים .למשל ,השחקנית ששיחקה את האם יכולה להיות מעתה סינדרלה.
שינוי התפקיד יגרור שינוי בזווית הראייה ועשוי להביא לתובנות חדשות.
גבולות פעולה  -הגננת והילדים יושבים כשהם מותירים שטח פתוח במרכז.
ילד או ילדה נקראים למרכז הרחבה לצורך ביצוע ריקוד ,ריצה או פעילות אחרת.
לאחר זמן קצר ,הגננת קוראת לילד נוסף להיכנס לרחבה ולרקוד .אם הם מתנגשים ,הגננת מסמנת בקו
שטח מוסכם לכל אחד לפעול כרצונו.
מותר לעבור את הקו ,אבל בלי להפריע לזולת!
הגננת מוסיפה עוד ועוד ילדים לפעילות ,ומסמנת לכל אחד שטח פעילות עצמאי.
הקווים של הרצפה ימחישו את הצורך להצטמצם בשטח ,כדי לשמור מחד על עצמאות אישית ומאידך על
זכותו של הזולת.
דגשים לשיחה
חוסר הוגנות הוא מצב פוגע .הנפגע מרגיש תסכול ועצב ואילו הקבוצה מאבדת את ההרמוניה והשמחה.
כל אחד ואחת יכולים לעשות את מה שהם רוצים ,עד הנקודה בה הדבר פוגע בזכות של האחר לעשות
את מה שהוא רוצה.
במצב חברתי חובה למצוא דרך שתאפשר לכל אחד ,וכך גם לכולם ,לשמור על עצמאותם.
שירים וסיפורים
אלה הם הסיפורים לעיל ,שנבחרו להמחזה.
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-8שיתוף פעולה
לגננת
קבוצה 'הוגנת' היא כזו שנמצאה בה הדרך לשלב ולהתחשב בזהויות השונות של כל מרכיביה.
ההתחשבות בזולת (ראו פעילות  )7יכולה להתבצע על ידי הפרדה והימנעות מהפרעה ,ואילו כאן הכוונה
ליצירה משותפת ,המנצלת את מלוא הייחודיות של כל אחד ואחת מחברי הקבוצה.
מטרת פעילות זו להמחיש שניתן להפיק את המירב ולמצות את מלוא הפוטנציאל בעת פעילות משותפת
ומתן מקום הוגן לכל אחד ואחת.





בנק הזדמנויות
חוסר שיתוף פעולה בתוך קבוצת
ילדים.
חוסר התחשבות בצרכים של
חלק מילדי הקבוצה.
חוסר סבלנות כלפי עמדות של
חלק מהילדים.

סל תגובות
צפייה ב'רחוב סומסום':
ציור של בית ( 3:22דקות)
אירוח ילד דתי ( 2:46דקות)
משחקים ופעילויות:
יצירת ענק משותפת
דגשים לשיחה

26 26

פירוט
צפייה בקטעי 'רחוב סומסום'
הקטע "ציור של בית" מציג את היופי שבביטוי העצמי של כל ילד ובחיבור בין הביטויים השונים לכדי יצירה
משותפת בקבוצה.
הקטע "אירוח ילד דתי" מציג אירוח ילד דתי במשפחה חילונית ,תוך התחשבות מירבית כדי לתת לאורח
תחושת שייכות.
במהלך ההקרנה ולאחריה ניתן לעורר התייחסות הילדים:
אילו פתרונות נמצאו על מנת לפעול יחד?

משחקים ופעילויות
יצירת ענק משותפת  -הגננת תשתף את כל הילדים יחד באמצעות יצירה משותפת בנושא מסוים מחומרים
שונים.
היצירה צריכה להיות גדולה ,כדי להמחיש את היתרון של עבודת צוות.
חשוב לעודד כל ילד וילדה לקחת חלק בפעילות ,כדי שיזהו בתוצר הסופי את התרומה שלהם.
הגננת תבחר את נושא היצירה המשותפת ,כגון ציור בנושא המטופל בגן או כרזה של פתגם מתאים.
הגננת תחלק תפקידים ושטחי פעילות תוך שימוש בכלים שהוזכרו בפעילויות קודמות :משימה מוגדרת
שתבוצע על ידי שני ילדים שבדרך כלל אינם חברים ואינם פועלים יחד; משימה שתינתן לצוותים הטרוגניים;
הפרדה והגדרה של שטחי עבודה לכל ילד וילדה כך שלא יפלשו לשטחו של הזולת.
אפשרויות יצירה:
בד גדול מאוד הנפרש על הרצפה והילדים מציירים עליו.
אוסף בקבוקי משקה מפלסטיק ,שצובעים אותם בצבעים שונים ומסדרים אותם בהתאם לסיסמה או
פתגם.
דגשים לשיחה
בהביטם על היצירה יתבקש כל ילד להצביע על החלק שהוא עשה.
מי פעל לבד ומי פעל בצוותים?
מי העדיף להתמקד בפינה קטנה משלו ומי התפרש על שטח גדול?
האם הפעילות הפגישה שני ילדים שלא פועלים בדרך כלל יחד?
האם התגלו מחלוקות תוך כדי עבודה? כיצד נפתרו?
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-9חוקי הגן
לגננת
כל גן ,בית ספר ,קהילה ומדינה צריכים כללים בסיסיים מוסכמים שבלעדיהם לא ניתן יהיה לקיים את
המסגרת.
אין אפשרות לקיים את שגרת הגן ללא הצהרה ,קבלה והקפדה על חוקים מסוימים.
החוקים יוצרים סדר בקבוצה ומאפשרים התנהלות תקינה ,תוך יצירת רשת ביטחון ברורה ומובנית לכל
הילדים בקבוצה.
מטרת פעילות זו לחזק את חוקי הגן ,שיש הכרח לקבל אותם ולהקפיד עליהם לצורך הקיום החברתי ,כגון
הוראות בטיחות ושמירה על כבוד הזולת.






בנק הזדמנויות
דיון סביב שימוש במתקני הגן והחצר.
ילדים שנחבלו כתוצאה מאי ציות
לכללי התנהגות וזהירות.
אי הסכמה על כללי משחק בפעילות
חופשית.
תחרותיות בין ילדים.

סל תגובות
צפייה ב'רחוב סומסום':
כללי משחק ( 1:47דקות)
שיר התור ( 2:30דקות)
משחקים ופעילויות:
סדר בתזמורת
מה מותר ומה אסור בבית
דגשים לשיחה
שירים וסיפורים
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פירוט
צפייה בקטעי 'רחוב סומסום'
הקטע "כללי משחק" מציג מצב בו אחת הדמויות לא מקבלת את כללי המשחק ,ומבינה שאין אפשרות
לשחק ולהתנהל ללא כללים מוסכמים ומוגדרים מראש.
"שיר התור" מתייחס לחשיבות העמידה בתור.
במהלך ההקרנה ולאחריה ניתן לעורר התייחסות הילדים:
מה קרה בעמידה בתור? מה לא היה בסדר? איך הרגישו הדמויות? איך ניתן לשפר את המצב? מה אתם
הייתם עושים?

משחקים ופעילויות
סדר בתזמורת  -הגננת מוזמנת לחלק לילדי הקבוצה כלי נגינה שונים :תופים ,חליליות ,כלי הקשה וכד'.
בסבב ראשון הגננת תבקש מכולם לנגן .סביר שישמע רעש לא נעים.
הגננת מוזמנת לעורר שאלות ,כגון :מה קרה כאן? למה המוזיקה לא הייתה נעימה?
הגננת תבקש מהילדים הצעות לשיפור המצב :כיצד ניתן להנעים את המוזיקה? כיצד ניתן לסדר את
הפעילות?
יש לחזק הצעות כגון נגינה לפי סוגי הכלים ,לפי מקומות הישיבה ,נגינה בעוצמה אחידה ובקצב אחיד
ועוד.
בסבבים הבאים ינסו הילדים לנגן על פי חוקי הסדר שנקבעו ,עד למציאת דרך לנגינה הרמונית.
מה מותר ומה אסור בבית  -הגננת תבקש מכל ילד וילדה למנות דברים שמותר ואסור לעשות ,כחלק
מהסדר החברתי במשפחה.
ניתן לעשות זאת כמשימה לבית ,ולבקש מההורים לעזור בהגדרה ובניסוח של דברים בחיוב ובשלילה.
למשל:
אסור לאכול בידיים מלוכלכות ,מותר לשחק בחול בידיים מלוכלכות;
אסור לזרוק דברים על הרצפה ,מותר לזרוק זבל לפח;
אסור לדבר בזמן האוכל ,אבל מותר לדבר בזמנים אחרים.
במפגש הבא חשוב להתייחס לעבודות הילדים ,למשל בשאלות :מדוע מותר או אסור לעשות דבר מסוימים?
מה יקרה אם נעשה משהו שאסור? מה קורה כשאנחנו עומדים בכללים המותרים? מה זה תורם לנו? מה
זה תורם לחברה כולה? מי קובע מה מותר ומה אסור? ועוד.
דגשים לשיחה
ללא סדר וחוקי התנהגות יקרו מקרים רבים של התנגשויות בין הילדים (כשם שהתרחשה התנגשות בין
כלי הנגינה השונים).
הסדר משפר את יכולת הקבוצה (במשפחה או בגן) להתארגן ולהתנהל באופן תקין.
חובה על כל השותפים לשמור על הכללים ,על מנת שהקבוצה תתפקד.
שירים וסיפורים
ניתן להוסיף התייחסות לסיפורים "דני לא" מאת דייוויד שאנון; "אלונה לא" מאת רמונה די נור; "מה עושים
כשכועסים" מאת חגית בנזימן (בתוך המקראה "אני"); "הבית של מייס" מאת גיהאד עירקי.
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 - 10גמישות ופשרה
לגננת
לצורך קידום הקבוצה לקראת קבוצה הוגנת יש להרחיב את יכולת הילדים ליצור הסכמות סביב כללי
המשחק וההתנהגות החברתית בגן ,זאת באמצעות גמישות ופשרה.
מטרת פעילות זו להרחיב את יכולת הילדים ליצור הסכמות באמצעות פשרה וגמישות סביב כללי המשחק
וההתנהגות החברתית בגן.
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בנק הזדמנויות
דיון סביב שימוש במתקני הגן והחצר.
ריב על מקום ישיבה.
תחרותיות בין ילדים.
קבוצת ילדים משחקת ודוחה ילד
נוסף בטענה ש"אין מקום".
קבוצת ילדים רוצה לשחק בשני
משחקים בו זמנית.
שתי קבוצות ילדים רוצות להשתמש
באותו מתקן.

סל תגובות
צפייה ב'רחוב סומסום':
ברוש והטלפון ( 3:58דקות)
המסיבה של ברוש ( 3:33דקות)
משחקים ופעילויות:
מקום לכולם
כיצד בוחרים?
דגשים לשיחה

פירוט
צפייה בקטעי 'רחוב סומסום'
בקטע "ברוש והטלפון" ברוש שומר על החנות ,ונדרש להגמיש את התנהגותו.
בקטע "המסיבה של ברוש" נדרש ברוש להתמודד עם שינויים בתוכנית המסיבה שהכין.
במהלך ההקרנה ולאחריה ניתן לעורר התייחסות הילדים:
מה הרגיש ברוש בכל אחד מהקטעים? מה הוא עשה ומה הייתה התוצאה? מה אתם הייתם עושים
במקומו? כיצד ניתן להתגמש במצבים שונים?

משחקים ופעילויות
מקום לכולם  -הגננת מוזמנת לחלק את הילדים לצוותים.
כל צוות יקבל משחק קופסא שמשתתפים בו פחות ילדים ממספר הילדים בצוות (למשל ,משחק כגון
דמקה לצוות של  5 - 3ילדים).
על הילדים יהיה להציע פתרונות למצב בו חלקם לא יכול להשתתף במשחק.
כיצד בוחרים?  -הגננת מוזמנת לחלק את הילדים לצוותים.
הצוותים יקבלו משימת בחירה בתחום שהוא בעל משמעות לילדים .למשל ,לבחור תפריט לארוחת עשר,
לבחור שיר ,לבחור פעילות או משחק מועדפים וכדומה.
חברי הצוות ינהלו שיחה במשך מספר דקות ,ויציגו לכלל הקבוצה את הפריט הנבחר .עליהם לציין מהו
הפריט ,כיצד נבחר ,האם הייתה הסכמה מלאה עליו וכיצד התנהלה הבחירה.
אפשר לחזור על המשימה בצוותים שונים.
דגשים לשיחה
החוקים הם אחידים ואילו חברי הקבוצה והמצב משתנים.
יש לנהוג בגמישות ,כדי להתאים את עצמך ואת הכללים למציאות היומיומית.
לפעמים אפשר שלא להתפשר :אחד ימשיך לאהוב משחק א' ושני ימשיך לאהוב משחק ב'.
לפעמים חייבים להתפשר ולקבל החלטה משותפת ,למשל על ידי בחירת הרוב.
לעיתים אין אפשרות להתפשר וניתן להציג את העמדות השונות של חברי הקבוצה כתוצר.
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