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 תרגיל 

שיעור פיקניק 
כוח רצון ואחריות חברתית

תלמיד\ה יקר 

 ברוכים הבאים לשיעור "פיקניק" - אוכל, אנשים טובים והיכרות עומק.

 : שים\י

 זהו שיעור "בלי"צ" - בלי ציניות, כי וואלה, בא לנו שתכירו כמו שצריך! 
נא להתנהג בהתאם ;( 

מה צריך בתכלס?

]1[ מקום שנוח לכם לשבת בו 

]2[ משהו טעים לנשנש ��, כי פיקניק בלי אוכל זה לא פיקניק

]3[ מחברת "לומדים לחיים" וכלי כתיבה 

]4[ והכי חשוב- ראש פתוח ומצב רוח טוב �� 

מה עושים?

כל "ראש קבוצה" יקבל 20 כרטיסיות שיונחו במרכז הקבוצה, כל אחד בתורו מרים כרטיסיה עם 
שאלה שעליה עונים כל אחד מחברי הקבוצה. 

 "כשאתה מדבר, אתה רק חוזר על מה שאתה כבר יודע. 
אך כשאתה מקשיב, אתה עשוי ללמוד משהו חדש." טנזין גיאטסו 

הקשיבו היטב ובסוף השיעור כתבו בקבוצת הוואטסאפ הכיתתית משהו חדש שלמדתם על כל אחד 
מחברי הקבוצה. 

תהנו :( 

ואל תשכחו גם תפוח בדבש 
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יש לגזור כל כרטיסיה בנפרד ולאחד לחבילה אחת.

שתף/י במשהו אחד ששונה 
בינך לבין חברי הקבוצה 

ספר/י משפט שקר ומשפט 
אמת על עצמך ועל חברי 
הקבוצה לנחש מה האמת

ספר/י עובדה שאף אחד 
מחברי הקבוצה לא יודע עליך

שתף/י במשהו אחד שדומה 
בינך לבין חברי הקבוצה 

ספר/י על קושי שהתמודדת 
איתו

מה יכול לפגוע בך?



לומדים לחיים - תרגול

מה הכי חשוב לך שיקרה עד 
סוף השנה

תאר/י את החלום המוזר 
ביותר שחלמת בחייך

 מה הדבר שהכי מלחיץ אותך 
בתקופה האחרונה? 

מה שינית במחשבה שלך 
לאחר הצפיה בסרט ״בחזית 

הכיתה?״ 

מה למדת מהסרט ״בחזית 
הכיתה״?

ספר/י על אדם שמעורר בך 
השראה מה התכונות שאתה הכי 

מעריך בעצמך?

מה לדעתך גורם לאדם 
לצמוח גם שכשיש לו מגבלה? 
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האם אתה מכיר סרטים או 
סיפורים מעוררי השראה 

נוספים הקשורים להתמודדות 
עם מכשולים? מהם?

אם היית יכול לבקש משאלה 
אחת שתתגשם בוודאות - מה 

היא הייתה?


