גלויות עידוד
רקע כללי :פעילות בנושא הכנת גלויות עידוד דרך סיפורו של יאנוש קורצ'אק .מיועד לחניכי קבוצות הד"ח
ושכב"ג.
זמן פעילות 50 :דקות
עזרים נדרשים ,ZOOM :בריסטולים ,מספריים ,טושים.
זמן

פעילות

עזרים

15
דק'

פתיחה-
נשאל את הקבוצה מי היה יאנוש קורצ'אק?
נאפשר לפעילים להציג
את מה שהם מכירים
ויודעים ואז נסביר לכולם.

לבקש
מהפעילים
להגיע
מוכנים עם
חומרי
יצירה
גלויות
לדוגמה.

יאנוש קורצ'אק היה רופא ,סופר ומחנך .הוא ניהל
בית יתומים יהודי.
כאשר החלה המלחמה נשלחו הילדים אל גטו
ורשה וקורצ'אק הלך עימם .הוא ניסה לשמור על
"בועת ילדות" בעולם בו גבר הרעב והמוות .ב5
באוגוסט  1942נשלח עם ילדי בית היתומים אל
מחנה ההשמדה טרבלינקה.
קורצ'אק ו 200ילדיו נספו.
ליאנוש קורצ'אק הייתה תפיסת עולם מיוחדת
באשר לחינוך הילדים .הוא היה מעניק חיזוקים
חיוביים ולא בדרך של עונש כדי לעודד התנהגויות
רצויות אצל הילדים.
דוגמה לכך – קורצ'אק היה מחלק לילדים "גלוית
פידבק" על כל דבר טוב שהיו עושים.
גלויות לדוגמה:
 .1על קימה מיד לאחר צלצול ההשכמה-
מקבלים גלוית נוף חורפי בחורף ,או גלוית
נוף אביבי באביב.
 .2על קילוף אלפיים תפוחי אדמה -גלוית פרחים.
 .3על מריבות או אלימות -גלוית נמר.
 .4על טיפול בילדים קטנים וחדשים -גלוית
טיפול.

התאמות ודגשים
למדריך
יש לתת לחניכים זמן
לחשוב על דבר אותו הם
לא אוהבים לעשות -לפני
כן רצוי לתת דוגמה
לדבר אותו אני לא אוהב
לעשות אך מתגבר
ועושה.
ניתן לתת לפעילים
שמתקשים בציור וכתיבה
שבלונות של ציורים אותם
יוכלו לצבוע ולקשר לדבר
אותו הם מתקשים לעשות
אך מתגברים (כגון תמונת
ספר ,כדור ,הסעה עיפרון
וכו').

יאנוש קורצ'אק היה מצליח לראות כל ילד
ולראות את הדברים הטובים שעשו .למשל-
עזרה לחבר ,גריפת שלג ועוד.
30
דק'

הכנת גלויות עידוד-
כל חניך יכין לעצמו גלוית עידוד על משהו שהוא
לא אוהב לעשות /שקשה לו לעשות ,או על
משימה שעשה שגאה בה.
 .1נבקש מכל פעיל לחשוב על משימה אחת
שקשה לו והוא צריך עידוד וחיזוק על מנת
לקיים אותה.
למשל -לקום בבוקר ,לסדר את החדר,
לשמור על האח הקטן ועוד.
 .2כל פעיל יכין לעצמו את הגלויה -ניתן
לעשות תוך כדי זום או לנצל את הצורך
בהפסקה ולקבוע זמן שמתאספים שוב.
אפשרות נוספת-
לשלוח לכל פעיל שם של פעיל אחר מהקבוצה
והוא יכין לו גלויית עידוד לפי תכונות חזקות ,או
מעשה חיובי שהם מכירים בו .מתאים לקבוצה
שיש בה היכרות טובה בין המשתתפים.
לאחר שכולם סיימו -נעשה סבב שכל אחד יציג
את הגלויה שהכין.

 5דק'

סיכום -בתנועה אנחנו מתמקדים ביכולות של כל
אדם .מה הוא כן יכול לעשות ומה התכונות החזקות
שבו ומעודדים כל אחד להביא את עצמו ,לתרום
מהיכולות שלו ולהשפיע בעזרת זה על החברה.
כדי שנצליח לאורך זמן אנחנו צריכים גם לקבל
עידוד מהחברה ופידבק חיובי .גם בזמנים קשים
וגם בזמנים טובים.
גם בתקופה הזו -יש כאלו שיותר קשה להם ויש
כאלו שמסתדרים יותר טוב וחשוב שנדע לראות כל
אחד ,לעודד אותו ולתמוך בו.

בריסטולים
מחולקים
לארבע.
מספריים.
טושים.

