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  דימוי עצמינושא הפעילות: 

 
 

 למצחיקו :פעילות מלווה לסרט
 

      ד -א: גיל היעד

מה הסוד שהוא מסתיר  , ומעורר את דאגתם של החברים.טוביה מתנהג במוזרות תקציר:

   בפניהם?  

  

 מטרות חינוכיות: 

   יכירו את המושג דימוי עצמי. התלמידים  •

 יש לכבד כל אדם. ו ,למשהוהתלמידים ילמדו שבכל אחד מסתתר כישרון  •

   טמון בהם.התלמידים יחשבו על הכישרון ה •

 
 מהלך השיעור: 

לכתוב  אפשר. שיש בו , ונבקש לכתוב תכונה או כשרון מיוחד ,נחלק לכל תלמיד פתק .1

 יותר מאחד.  

, בהקשר לתכונה מה אתם חושבים שהחברים חושבים עליכם ,כתבו בפתק .2

 שכתבתם.

והחברים או המשפחה  ,שחשבתם שאתם טובים במשהו ,האם קרה לכם נשאל: .3

 א? אמרו לכם שאתם ל

כי   ,שניסיתם להסתיר איזו תכונה או כשרון שלכם ,קרה לכם פעםהאם  נשאל: .4

 חששתם שיצחקו עליכם?  

  .דקות) 14נקרין את הסרט ( .5
 

  :נקודות לדיון
 מה היה סודו של טוביה?  .1

 מדוע הוא הסתיר את סודו?   .2

 בפני חבריו?   ,מה גרם לטוביה להאמין שוב בעצמו .3

 שבו כל אחד חושב על עצמו).האופן  תשובה:מהו דימוי עצמי? ( .4
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ממה  ,ומושפע בעיקר , רךה גילהמנבנה  תשובה: (? ממה מושפע הדימוי העצמי  .5

   .שאחרים אומרים עלינו)

 האם אפשר לשנות דימוי עצמי?   .6

 שחשב על עצמו?    ,כיצד שינה טוביה את הדימוי .7

 
  :מקור

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 נקודות לדיון 

 שאתם לא מוצאים בעצמכם כישרונות?  ,לפעמים ,האם גם אתם מרגישים •

 ן ניתנו הכישרונות לאדם? ימני •

 האם כישרון הוא משהו שאפשר לפתח?   •

 מה תוכלו לענות לתמי?  •

 

 :פעילות סיכום
 לעשות דבר מסוים בהצלחה  ,הכישרון הוא היכולת הטבעית שה נטע בנו

 בחרו את התחום שמדבר אליכם:   . לפניכם מגוון תחומים

מוזיקה (שירה, הלחנה, נגינה), מחול, משחק (דרמה), כתיבה : יכישרון אומנות

   תפירה.ו ירים, שירה), ציור, יצירה, פיסול(סיפורים, ש

 יכולת ארגון, 
 חוש הומור, 

 בלימודים,  התמדה ושקידה
 חכמת חיים, 

 ק,יכולת התבוננות לעומ
 יכולת הקשבה,

 אחר,נתינה והכלה של  
 יצירתית,חשיבה  

 ספורטיביות, 
 צוות,או ניהול  ניהול עצמי 
 הדרכה, 
 פתרון בעיות, 
 פיתוח רעיונות, 
 כישרון קולינרי, 
 אדם,  ראיית הטוב שבשני וחיבור לכל  
 יכולת הזדהות,  

לגלות את הכישרון שבי כיצד  
. יש לי בעיה   

נוספים,    דבריםו , , לנגןרלשי רקוד,אני לא יודעת לצייר, לכישרונות.  אני פשוט לא מוצאת בי
.שכיף לברוח אליהם כשאין עלינו רוח טובה  

אין לי כישרון.  ,בקיצור ,אבל. לנגן על פסנתרלדעת  ,הייתי ממש רוצה למשל  

! כלוםלא   

יף.לא כ ,באמת ,וזה  
את  ,בכל זאת, ון. אז איך אני יכולה לגלותאין בן אדם שאין לו כישר, שכולם אומרים לי
? הכישרון שאין לי  

   תמי.  !תודה
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כישרון למצוא אדם הזקוק לעזרה, 
 יכולת הסברה ושכנוע, 

 ח זיכרון, וכ
 יכולת זרימה,

 גישה לילדים, 
 עיצוב, 
 צילום, 

 עריכת סרטים, 
 וש אסתטי,ח 
 מנהיגות, 
 יכולת ורבאלית, 
  הופעה מול קהל 

 ועוד.

 משימה :
 ן: שב עם עצמך, עם דף ועט, והתבונ  

 ?סיפוקו אילו פעולות מסיבות לי הנאה  -1

רים ותורם  לאח משמעותי , אומשמעותי לעצמי :פעולות גורמות לי להרגיש משמעות אילו   -2

 להם?

 יש לי להעניק לעולם?   ,אפילו קטנות, אילו מתנות -3 

  


	כיצד לגלות את הכישרון שבי

