תעביר את זה הלאה
רקע כללי :לרגל יום המעשים הטובים -פעילות לא שגרתית שגם משמחת אותנו וגם את סביבתנו!
הפעילות מתאימה לשכב"צ או לחונכויות בקבוצה בוגרת.
עזרים נדרשים :נייר ,פתקי משימות.
איך מכינים :סרטון הכנת פרפרים אוריגמיhttps://www.youtube.com/watch?v=r2xKQPbTiyo :
איך משחקים /משתמשים :עליכם להכין אוריגמי (קיפולי נייר) בצורת פרפרים ואליו לצרף פתק מאחד
הפתקים המצורפים בנספחים .לאחר מכן העניקו את הפרפרים לחברים (אפשר גם לשלוח צילום) או לבן
משפחה .על בן המשפחה לבצע את המשימה שכתובה בפתק ולהעביר אותה הלאה (כפי שפרפר
מתעופף ממקום למקום) .כך נוכל יחד להפיץ המון טוב ואור בתקופה זו.
נגישות והתאמות :תוכלו לסייע האחד לשני בביצוע המשימות .שלחו למדריך סרטונים ותמונות שלכם
מבצעים את המשימות!

פתקי משימות:

מישהו עזר לך /שימח אותך?
תעצור ותגיד לו תודה!

כשאתה עובר במעבר חציה
והנהג עוצר ונותן לך לעבור ,סמן
לו עם היד כאות תודה  ...גם אם
זו הזכות שלך!

אתם כבר כמה ימים בבידוד?
כבר נהיה מחניק? נסה להרים
את האווירה.

חבר שלך זקוק לעזרה ,תעזור לו
ושאל לשלומו ,זה תמיד נותן
תחושה טובה!

רואה עטיפה על הרצפה? תרים
ותזרוק לפח וכך תשמור על
הארץ שלנו יפה ונקייה!

רואה ברחוב חפץ/בור שיכול
להיות מכשול למישהו .נסה
להזיז אותו או התקשר למשטרה
ודווח!

מישהו ביקש ממך לעשות לו
טובה והסכמת?
עשה זו עם חיוך!

התקשרו לסבא /סבתא ותגידו
להם שאתם אוהבים אותם! זה
כמה דקות ומאוד ישמח אותם!

עשית קניות עם אמא ,לקחת
מוצר והתחרטת? עזור לסדרנית
ותחזיר את המוצר למקום!

שלחו למדריך שלכם בקבוצה
הודעה וספרו כמה אתם אוהבים
ומעריכים אותו.

נסה לדון כל אדם לכף זכות! אם
קשה לך נסה להיכנס לנעליים
שלו וכך אולי תבין מה המניעים
שלו!

את פוגש רופא ,נהג אוטובוס או
קופאית בסופר? תגיד להם
תודה על השירות!

להכין משהו טעים בהפתעה לבן
משפחה!

הכינו לימונדה
לכל המשפחה!

התקשר לחבר ושחקו ביחד
"ארץ-עיר" – כך תפיגו את
השעמום.

ציירו ציור לאחד ההורים ושתפו
כמה אתם
אוהבים אותם!

השכנים שלכם אנשים מבוגרים
וחוששים לצאת מהבית בגלל
הקורונה ,תשאלו אותם במה
אפשר לעזור ,זה בטוח ישמח
אותם!

נכנסתם לסופר או לכל מקום
אחר? שאלו לשלומו של
המאבטח בכניסה! זה מחמם
את הלב!

חברו מוראל קרמבואי ושלחו
לחברי הקבוצה .

תרימו טלפון לחבר
שלא ראיתם כבר
המון זמן!

יצאתם לעשות קניות ,אתם
בתור עם עגלה עמוסה
ומאחוריכם עומד אדם עם מעט
מוצרים?! תנו לו לעקוף אתכם!

עזרו לאמא לסדר את הבית
ולנקות לפסח.

צלמו את עצמכם רוקדים את
ריקוד הבטטה
ושלחו לחבר בקבוצה
כדי לשמח אותו!

תרימו טלפון לסבא
וסבתא
ותשאלו לשלומם!

