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 02-6461323טלפון למנויים 

       www.meirkids.co.il כתובת האתר
 

 . פורים נושא הפעילות: 
 

 גמד ענק :פעילות מלווה לסרט
 

 ד -א : גיל היעד

שיש דברים    ,עד שהוא שוכח ,לקראת פורים ,אסי מתרגש ממשחקי הגמד ענק תקציר:

 חשובים יותר מממתקים.  

מהווים הזדמנות מצוינת להקניית  ,הנהוגים בכתות לפני פורים ,משחקי הגמד ענק הקדמה:

ו עלולים ליצור  משחקים אל ,כמו נתינה והוספת אחווה בין איש לרעהו. יחד עם זאת ,ערכים

שבו נברר   ,רב, קנאה ותחושה של קיפוח. לכן אנו ממליצים על שיעור מקדים למשחקמתח 

 את מטרות המשחק ונמנע מצבים של עגמת נפש. 

 מטרות חינוכיות: 
 .'גמד ענק'לקראת משחק   ,יתכוננוהתלמידים 

  .התלמידים יחוו את ההנאה שבנתינה

 תחושת אכזבה. להתמודד עם  ,התלמידים יקבלו כלים

 הלך השיעור: מ

את   ,בגדול ,נסביר'. גמד ענק'שאנו מתכוונים לשחק  ,נספר לתלמידים •

שיהיה ענק.  ,שם של חבר ,בהגרלה ,מקבלים :הרעיון של המשחק

גם ענק וגם   ,במקביל ,הוא כל תלמיד .במשך שבוע ,מעניקים לו הפתעות

    .גמד

 נשאל: 

   .וכיף לקבל ,לתת ולהשקיע כיף :תשובהמהנה במשחק?  ,לדעתכם ,מה •

 במשחק?   ,האם יכול להיות מצב לא נעים •

 מצבים לא נעימים?   ,איך אפשר למנוע •

   )15:27נצפה בסרט : (
  נדון: 

 מדוע אסי העליב את הגמד שלו?  •

 בקלות כזו?   ,היה מעליב אותו האם   .שהגמד הוא עופר ,אילו היה יודע  •

  ,האםהיה צריך לעשות?  ,לדעתכם ,ממה שהוא קיבל. מה ,אסי התאכזב •

 יש לו מה לעשות?  ,באמת

והוא לא   ,כשאנו מתאכזבים ממשהו שציפינו ,איך אפשר להירגע ולשמוח •

 קרה? 
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 יש כמה ציפיות:    ',גמד וענק'במשחק  •

 .שאצליח להשקיע ולקלוע לטעם של הענק שלי ,ציפייה מעצמי .1

 יודה.  את מה שאני נותן לו. שיעריך ו ,שיתלהב ויאהב ,צפייה מהענק .2

 שלא יקפח אותי ואהיה מרוצה.   ,ציפייה מהגמד .3

 נדון:
הגבלה בכמות : תשובהכדי שלא תהיינה אכזבות? ( ,אילו כללים כדאי להנהיג

   .)'שמחויבים לתת בהם ממתקים וכו ,הממתקים. קביעה של ימים מסוימים

 שיש דברים יותר חשובים מממתקים.  ,נזכור תמיד

  

 שיר /מקור/ מידע 
מד תפילת הג  

, יהי רצון מלפני אלוקיי שבשמים  

 שענקי ישמח במעשי ידיי.  

  .תהא לו לברכה ,שהתשורה שאביא לו

ותרבה השמחה.  ,שתעלה אצלו חיוך  

   ,שיהיו רעיונותיי טובים ויפים

  ',ואהבת לרעך'ואקיים מצוות 

. בטוב ובנעימים  

   .  

  תפילת הענק
   ,יהי רצון מלפני אלוקיי שבשמים

    ;מתת האל :לקישאשמח מאד בח  

על כל מה שאקבל.  ,ואכיר תודה  

   , שאחייך ואאיר פנים

  ',ואהבת לרעך'ואקיים מצוות 

 בטוב ובנעימים.  

 

 

 . 
 

 

 

 נקודות לדיון:



3 
 

 השייכת לענק?   ,השייכת לגמד? ומה המצווה ',ואהבת לרעך כמוך'מהי מצוות 

 

   :לכל אחד יש תפקיד .הגמד הנותן והענק המקבל

 ולשני להתפעל.  לאחד להעניק

 
 :פעילות סיכום

 נערוך הגרלה ונצא לדרך.  


