
  

 

 

 

 יום ההולדת שליפעילות פרטנית: 

 

 ילד החוגג יום הולדת ושניים מחבריו :היעד קהל

 דק'  45 משך הפעילות:

 מטרות:

 

 טובה חוויה יצירתו ההולדת יום ילד מתהעצ .1
 .חבריו עם לוש ומיטיבה

 של היומיומית לתקשורת אחר ביטוי מרחב יצירת .2
 .חבריו עם הילד

 העצמי הביטחון חיזוק .3

ספר "מבוקשת חיית המחמד המושלמת", טושים ה :נדרש ציוד

 ובריסטולים לברכות. 

 

  :הפעילות אופן

 לחגיגת יום ההולדת שלו, ומזמינים אותוהפגישה מכינים את הילד  לפנישבוע  :טרום המפגש

להחליט מראש על המשחק שנשחק בסוף הפגישה  ניתן .ילדים שהוא רוצה שיהיו בפגישה שנילבחור 

 הולדת. הילד יום  אודותאו אפילו להכין משחק בעצמנו 

אנו עובדים צנועה המתקשרת לדברים עליהם לקנות לו מתנה  , ניתןאם נהוג - כמה ימים קודם

שאנו זוכרים את קשר ולהוכיח ה לחזק את)כדי או מתנה הקשורה לתחביב של הילד. בתכנית, 

 (.במהלך המפגשים  הדברים שהוא מספר לנו ומקשיבים לו

 , בלונים...שלט יום הולדת שמח: שונה וחגיגית יותר בחדריוצרים אווירה  –המפגש ביום 

מבקשים מכל אחד מהילדים לספר איך  – דרהולדת לחהיום מביאים את החברים ואת ילד  .1

להראות לילדים האחרים  פרטנית רגילה )זו הזדמנות כמו בפגישה היום? הוא מרגיש

 אפשר לדבר על הרגשות ועל החוויות שלנו(.  ""פותחים עתיד"שבחדר 

המספר על ילד שרוצה  – מתחילים לקרוא את הספר "מבוקשת: חיית המחמד המושלמת" .2

מודעת דרושים לחיית מחמד מושלמת. ברווז שרואה את המודעה  תולהו ,כלב -חיית מחמד

 מתחפש לכלב כיוון שהוא רוצה חברים. לאחר מכן הילד מגלה שהברווז איננו כלב 

די לעודד כ ?את הילדים מה הם היו עושים לשאולאת הסיפור ו מומלץ לעצורבשלב זה 

 הקשבה אקטיבית לסיפור.

הוא עושה לו רשימה של הדברים  -רווז ויותר מכך הילד מחליט לשמור את הב ,הסיפור בסוף -

פה עוצרים את הסיפור ומבקשים מכל אחד מהילדים לכתוב הטובים בו )יתרונות הברווז(. 

  לדת.של חברם שיש לו יום הו /חזקותרשימה של היתרונות
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וכותב לכל אחד מהילדים שבחר גם ברכה )בין עם הנאמנה הולדת יוצא היום בנוסף, ילד  -

הילד הזה על פני חברים אחרים  דווקא את המחשבה מדוע בחראת  נסה לעורר אצלונהיתר 

כמובן אם הסיבות   ?מה בעצם התכונות החיוביות בקשר ביניהם שגרמו לו לבחור בו שלו?

 אפשר לדבר על זה בפגישה הבאה(.  -כמו לחץ חברתי  –הן שליליות 

 

מקבלים מתנות וברכות אבל זו גם שלרב ביום ההולדת אנחנו  הולדת נסבירהלילד יום 

 הזדמנות להעריך את מה שיש לנו בחיים ואת האנשים שאנחנו אוהבים וחשובים לנו. 

 

הולדת בוחר משחק ה. ובסוף ילד יום הנאמנההברכות והמתנה מ את חגיגי מעניקים באופן לסיכום:

 לסיום המפגש.חברתי 

 

 

 

 

 

 


