
 כישורי חיים במסיבה :פעילות לתלמידים בנושא

 .למניעת סמים, אלכוהול וטבק מדריכות היחידה –: שלווה אש, נגה נחשון ומלכי כץ כתבו

 

 הקדמה

הקשורות למעבר  והדינאמיקותהמסיבה היא מצב חיים אשר בו בא לידי ביטוי שלל הדילמות 

  לגיל ההתבגרות.

לשיח עם יים להוות קרקע פורייה ורלוונטית העיסוק והעיבוד של חוויית המסיבה עשו

מתבגרים על נושאים שונים כמו: מתן משמעות לשעות הפנאי, בירור עמדות בנוגע 

 להתנהגויות סיכון ושימוש בחומרים פסיכו אקטיביים.

 )לקוח מתוך "כישורי חיים לבית הספר היסודי/ המסיבה"(

 

 מטרות:

 ל הילדיםזימון שיח פתוח על תרבות הבילוי והפנאי ש .1

 זיהוי ומודעות לקולות הפנימיים והחיצוניים המשפיעים על בחירותיהם. .2

 גיבוש עמדות ביחס לשתיית אלכוהול .3

 פיתוח דרכי התמודדות ופנייה לעזרה .4

 פיתוח תפיסת העתיד )"החלום"( .5

 

 מהלך הפעילות:

 

 טרום הצפייה:

דים עם בלון ריק, )תמונות יל אנו עומדים לצפות בסרטון שנקרא "כישורי חיים במסיבה".

 ולשאול איזה משפט הילד אומר לילד השני...(

 במה לדעתכם יעסוק הסרט? 

 לשמוע את תגובות התלמידים ולרשום על הלוח.

 צפייה בסרט

 

 לאחר הצפייה:

 הרהור.לשתף במחשבה, רגש ,  התלמידיםבעקבות הצפייה בסרט :להזמין את  .1

בילוי באופן הלכם, לתרבות האם המציאות המתוארת בסרט דומה/שונה למציאות ש .2

מסיבות, חוגים, פעילויות אחר הצהרים....(. שתפו איך ואיפה אתם מבלים, מה כללי )

 אתם עושים בשעות הפנאי.

 האם אתם מכירים ילדים ששותים אלכוהול בגיל שלכם? .3



 מתי לדעתכם ילדים מתחילים לשתות? .4

תלמידים  כשאחד מהם ייצג קולות בעד שתיית אלכוהול, והשני ייצג  3המורה תזמין  .5

התלמידים והשלישי יישב בין השניים במטרה לשכנעו. קולות נגד שתיית אלכוהול. 

שרוצים להוסיף נימוקים אחרים את נימוקיהם. במידה ויש תלמידים  יציגו בקול

המייצג את עמדתם בעד/נגד שתיית אלכוהול, הם ייגשו ויעמדו מאחורי התלמיד 

 ויוסיפו את טיעוניהם. התרגיל יסתיים כשיסתיימו הטיעונים.

 

 דיון במליאה: .6

  ,במציאות, כשחבר מנסה לשכנע אותי לעשות משהו שאני לא כל כך בטוח בו

)חשוב אומר לעצמי? מרגיש? מה אני איזה מחשבות עוברות לי בראש, מה אני 

 יבור פנימי"(שהתלמידים יהיו מודעים לכך שמתנהל אצלם "ד

  ?האם יש קשר בין מה שחשבתי לבין מה שעשיתי?מה אני עושה 

  ?מתוך מגוון הרעיונות להתמודדות שבסרט, אלו מהם מתאימים לי? אלו לא

כיצד אתם מתמודדים עם מצבים של התלבטות, קושי וכדומה. )חשוב לתת 

( והבין התוך אישיות )ציור, כתיבה וכד' -לגיטימציה למגוון דרכי ההתמודדות

 אישיות )שיתוף הורים, חברים, מבוגר משמעותי אחר... (.

מה אתם הילדים בסוף הסרט משתפים ב"מה שהם רוצים לעשות כשיהיו גדולים...". .7

 הייתם רוצים לעשות בעתיד?

 


