רקע:
לקראת יום מעשים טובים קבלו מאיתנו רעיון לפעילות שתעודד את הילדים ליצור שינוי חיובי בסביבתם.
במהלך הפעילות ,יעברו הילדים תהליך קצר שבו הם יעלו את הרעיונות ,יתכננו ולבסוף גם יוציאו לפועל פעילות ליום מעשים טובים.
הפעילות ברוח תכנית "יוצרים שינוי" – תכנית חינוכית להעצמת ילדים ונוער ,הבנויה מ 4 -שלבים בעזרתם לומדים הילדים להוציא
לפועל יוזמה חברתית:
"להרגיש" -הילדים בוחנים את הסביבה ובוחרים מה היו רוצים לשנות
"לדמיין" -הילדים מדמיינים פתרונות לבעיה שבחרו
"לעשות" -הילדים מתכננים את היוזמה ויוצאים ליצור שינוי
"לשתף" -הילדים משתפים את הקהילה והסביבה בסיפור השינוי שיצרו ,בשביל לעורר השראה לעשות טוב.
מהלך הפעילות:
שלב " -1להרגיש":
•

•

•
•

בקשו מהילדים לשרטט מפה המראה את דרכם מהבית לגן/בית הספר ,מסלול ההליכה שעוברים עם הכלב ,מסלול נסיעה
באופניים ,דרכם מהכיתה לחצר או לשירותים והנחו אותם לסמן על גבי המפה עם סמיילי או סמיילי הפוך את ציוני הדרך
לאורך המסלול.
כעת בקשו מהם לצעוד במסלול בפועל ולבחון האם היו דברים שלא זכרו כששרטטו אותו .במקביל ,בקשו שיחפשו לאורכו
דברים שהם היו רוצים לשנות )כגון שביל מלוכלך /חתולים נטושים המחפשים אוכל /צמחיה מוזנחת/מדרכה לא מונגשת
ועוד(.
ערכו שיחה בה הילדים ישתפו את מה שעשו .רכזו את הדברים על הלוח )האם יש בעיות משותפות?/האם בעיה מסוימת
בלטה במיוחד?(
ערכו הצבעה על מנת להחליט אילו בעיות הילדים היו רוצים לפתור.
שלב " -2לדמיין":

•
•
•
•

בקשו מהילדים לדמיין את הפתרון לבעיה ,בציור ,הצגה או פסקה.
עודדו את הילדים להעלות כמה שיותר רעיונות ,שיכולים לקדם אותם באופן הטוב ביותר למה שדמיינו ורשמו הכל על הלוח.
מיינו את הרעיונות שעלו וערכו הצבעה כדי לבחור בפתרונות שנותנים מענה מיטבי לבעיה.
אתגרו את הילדים להיות אמפתיים נועזים ויצירתיים.
שלב " – 3לעשות":

•
•
•

בקשו מהילדים להכין אב טיפוס של הפתרון/נות על ידי בניית מודל ,ציור ,הצגה ,מצגת או תיאור מפורט במילים.
בקשו מכל קבוצה להציג את הפתרון שלה.
לוו את הילדים בהוצאת הפתרונות לפועל ואל תשכחו לתעד.
שלב " -4לשתף":

•

בקשו מהילדים לשתף את הסביבה שלהם בשינוי שיצרו כדי לעודד עוד אנשים לצאת וליצור שינוי חיובי.

