פעולת אביב
קהל יעד :חניכי חונכויות -צעירים
משך הפעילות 30 :דקות
מטרות:
 )1ליצור קשר בין החניכים לחונכיהם גם במצב הנוכחי.
 )2לדבר עם החניכים על עונת האביב וחג פסח.
 )3לחזק את ההיכרות והקשר החברי בין החניך לחונכים.
עזרים נדרשים ,ZOOM :דף ,טושים /עפרונות צבעוניים ,גלילי נייר טואלט ,מספריים ,שדכן.
*** חשוב לעדכן מראש את החניך לגבי העזרים שצריך להכין מראש כדי לא לבזבז זמן מהפעולה על זה.
עזרים

זמן

תוכן

 10דק'

מה נשמע – כל אחד
מהמשתתפים יספר איך עבר עליו
השבוע ,איזה דברים מיוחדים הוא
עשה ,איך הוא מעביר את הזמן
וכו'.

 15דק'

נשמע ביחד את השיר "איך יודעים
שבא אביב".
נסביר שאנחנו נמצאים בעיצומה
של עונת האביב ולכן נעשה היום
פעולה בנושא הזה.
נדבר קצת על השיר ומה הוא
אומר וכל אחד מאיתנו יצייר את
האביב בהתאם למה ששמענו
בשיר ,אפשר להוסיף גם דברים
משלנו.
כל אחד יציג את הציור שלו /ישלח
תמונה של הציור דרך הוואטסאפ.

יוטיוב  +קישור לשיר.
דף ,טושים /עפרונות /צבעים כלשהם.

 15דק'

החונכים יקריאו את השאלון/
ישלחו אותו בוואטסאפ.
כל המשתתפים בפעולה יענו על
השאלון וככה יכירו יותר וגם יוכלו
למצוא מכנים משותפים ביניהם.

סתיו🥀🍂🍁 או אביב💐🌻🌼
קרמבו וניל🍦 או קרמבו מוקה🍫
שוקו חם☕ או קר☕🧊
חופש🏻🕺🏻💃 או שגרה 🚌🏫
פסח או פורים👹
ריקוד הבטטה🥔 או הקרמבו שלי🌰

הערות למדריך
חשוב להתאים את
אופי השאלה לכל
אחד מהחניכים.
ניתן לבקש מהם
גם להראות דברים
אם יצרו אותם.
*חשוב לזכור
לשתף את השמע
של המחשב אחרת
לא ישמעו טוב את
השיר.

אפשר לענות על השאלון בעל פה
או על ידי שליחת האימוג'ים
המתאימים בוואטסאפ.

מצנח 🪂 או כדור⚽
חברים👩❤👨 או משפחה👨👩👦
כנפיים של קרמבו🐥🌰 או קרמבו של
כנפיים🌰🐥
כלבים🐶 או חתולים🐱

 10דק' הכנת פרחים מגלילי נייר טואלט.
אפשרות לכבוד האביב נכין פרחים משלנו.
למי
שזה
מתאים
נסכם את הפעילות בכך שגם אם
סיכום
אנחנו לא יכולים לצאת לאביב
שבחוץ אנחנו יכולים להביא אותו
אלינו פנימה.
וליצור לעצמנו פריחה ויופי כמו
שעשינו היום יחד.

גלילי נייר טואלט ,מספריים ,שדכן ,צבעים
לקישוט (לא חייבים גואש).

מצרפת קישור
לסרטון שכדאי
לראות לפני
הפעולה.
קישור

