
 

 

 

 : הבובה שלי ואני/קבוצתיתפעילות פרטנית

 )בהתאמה ספציפית לגיל( ילדי התכנית :היעד קהל

 )עם אפשרות למפגשי המשך(דק'  45 משך הפעילות:

 מטרות:

 

 שימוש בבובת גרב ככלי לביטוי רגשות .1

 ביטוי אישי באמצעות יצירה .2

 םציוד ליצירת בובת גרב עבור מספר המשתתפי :נדרש ציוד

 

  מהלך הפעילות: 

יצרו המשתתפים בובת גרב אישית, בה נשתמש במהלך יבמסגרת המפגש הפרטני או /ו הקבוצתי, 

  .דרך הבובה ככלי המפגש/ים הבא/ים לשם ביטוי אישי והבעת רגשות

 יצירת הבובה: 

 לבד, נוצות, פייטים, עיניים זזות ועוד חומרי יצירה.מספריים, גרב, דבק חם,  דרושים חומרים

 ת שלה, שתכלול את הפרטים הבאים: כל משתתף ייצור בובת גרב כרצונו ויכין את תעודת הזהו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תעודת זהות

  :שם

 מגדר:

 גיל: 

 מקום מגורים: 

 סרט אהוב: 

 מאכל אהוב: 

 צבע אהוב:

 תחביבים: 

 חברים: 

 :חלום



 

 

 

ניתן לאפשר לכל ילד להביע את עצמו באמצעות הבובה. ניתן לעודד : במסגרת המפגש הפרטני

  עינחות אודות מצב הרוח שלו היום, ההרגשה הכללית שלו, כיצד הגשאלות מ אותו להתבטא בעזרת

 רוצה להגיע? כחלק מטקס קבוע. כיצד היה? למפגש היום

שתמש או לאפשר פעילות ספציפית עם הבובה במפגש מיוחד בו נרצה להתמקד בנושא מסוים ולה

 ד הביטוי. בבובה ככלי לעידו

ניתן להזמין את הילדים להציג את הבובה שלהם בזה אחר זה, ואף  במסגרת המפגש הקבוצתי:

 ניתן לבצע עימה מספר תרגילים: 

שלומו היום  ישיבה במעגל, כל משתתף מעביר את הבובה ליושב לימינו ומוזמן לספר מה .1

 ולציין זאת. ?חש מה מצב רוחו)בשם השכן(, לנסות לנ

 : בכל דרך שיבחר כל ילד יבטא באמצעות הבובה את הרגש שתציין הנאמנה .2

 אכזבה וכו'שמחה, אושר, עצב, תסכול, כעס, אהבה, 

יחליט מי תהיה הבובה כעת? ויספר לכולם מה חושבת הילד  –הבובה מחליפה תפקידים  .3

 הדמות הזו? באמצעות הבובה. ועלי

 מה הבובה חושבת עלי? הילד יבטא באמצעות הבובה את מה שנראה לו שהיא חושבת עליו. .4

 ושבותיו. חשוב לאפשר לאנו מאפשרים לילד לבטא את רגשותיו, תחושותיו ומחהבובה באמצעות 

מה הוא בוחר להביא? ומה לא? כיצד הוא  יונו. יש להקשיב לביטויו של הילד:להביע את עצמו ואת דמ

מתקשה?  האם הואמתמודד עם השימוש בבובה? האם הוא מאפשר לעצמו להיות יצירתי ו"לשחק"? 

 ולהגיב בהתאם. 


