חובר ע"י גיא עינת ,מרכז צמי"ד ,הנהגת דר"ג

מער פעילות – "לראות את הב אד ".
משחק פתיחה תחרות בי המשתתפי לפוצ כמה שיותר בלוני כאשר
הידיי קשורות או בתו החולצה .אסור להשתמש באותה שיטה!!!
סבב מגבלות בו כל אחד מספר מה המגבלה שלו .מחלקי מדבקות ע
ש חדש.
חשוב לגוו בי מגבלות פיזיות למגבלות הקשורות יותר לאופי ותכונות
אישיות .כמו כ  ,חשוב שהמשתתפי יגידו אחד על השני מה המגבלה שלו
אומרת עליו? מה הוא לא יכול לעשות? כלומר להתמקד בחוסר יכולות,
בקשיי )הפו לעיקרו ה'יש'(.
תפיסה חזותית:
מציגי תמונה לא ברורה של פרה ושואלי מי יודע מה זה?
מנסי

ליצור מוטיבציה אצל החני

ע"י תגמולי

)כס

למשל( או

עונשי .
שמי שק שעוזר לראות את הפרה – לתת הנחיות שעוזרות לילדי .
דיו  :הא מוטיבציה = יכולת?
הסבר על  4טעויות שעושי ע ילדי לקויי למידה:
 .1תתאמ יותר ,אתה לא רוצה מספיק..
 .2תגמולי – א תצליח תצא להפסקה.
 .3עונשי – א לא תצליח לא תצא להפסקה.
 .4האשמת הילד – אתה לא מתאמ מספיק.
מסבירי

שמוטיבציה לא עוזרת להתגבר על מגבלות ,אלא משמשת

כ'דלק' חברתי.

הבחנה חזותית לקויה.
ע

אותיות קופצות ומבקשי

מה

לקרוא

מחלקי

 3משפטי

)מבקשי

מתנדב – סביר להניח שרמת ההתנדבות תהיה נמוכה,

מסבירי שילדי חריגי לא אוהבי הפתעות ולא מתנדבי .(...

שפהע שויממ
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מידה!!!

פירוש:
 .1עמי ותמי הלכו ביער כשפתאו ראו בית של מכשפה עשוי
ממתקי .
 .2ילדי אוהבי פופקור וג קולה במקו אוכל בריא.
 .3ככה קוראי ילדי לקויי למידה.
הסבר :הילדי לא מביני את התוכ  ,ה מוציאי אנרגיה על פענוח.

ילד חריג אשר מקריא קטע בפעולה ואחר כ נשאל מה הוא הבי או זוכר
– עומד במצב לא נעי מול הקבוצה ,מוצג כטיפש ...לאט לאט יצטמצמו
המשימות שהוא משתת בה ונאבד חני ...

הבנת הנקרא.
חלק א מחלקי רשימת מילי שמובנות לכול :
)בהתמדה בגר בי הידוע א ה משרטטי את הקשר של ערכי משתני נקודות
עקומה מתאימי יכלול לוח מכיל מבודדות כדי להדגי רק א משתני סטייה(

שואלי את החניכי א ה מכירי את כל המילי ? וא מקריאי
משפט הגיוני המורכב מהמילי האלו הא ה אמורי להבי אותו?
מקריאי

קטע קשה ולא ברור המורכב מאות המילי

)לא מחלקי

לה את הקטע(:
"אם הקשר הידוע בין משתנים מכיל לוח של ערכים מתאימים ,הגרף יכלול רק נקודות
מבודדות .אם הם משתנים בהתמדה ,משרטטים עקומה כדי להדגים את הסטייה".

שואלי מי מבי את הקטע? מי מוכ להבח עליו?

מסבירי שלפעמי ג א מביני את כל המילי
מביני את החיבור ביניה  ,את המשמעות.

בקטע ,לא תמיד

חלק ב מקריאי בהטעמה והדגשה נכונה את הקטע על פינגלדוב בו א
מילה לא מוכרת )הפע מחלקי לה את הקטע (.
בשורום שעבר ,פינגלדוב ופריבין היו בשימגגה,
קולשים שיקובים משובללים וקובשים רבקים משודים.
פתאום זקיש מלול התבקם לתוך השלק של פינגלדוב.

פריבין למש וגילגש.
"הו פינגלדוב" ,נשל.
"הזקיש המלול מתגדש בשלק!".
שואלי

א

ה

מביני

את הקטע? א

ה

יכולי

לענות על

שאלות? שואלי אות שאלות על הקטע:
מתי ארע הסיפור? בשורו שעבר.
מי היה ע פינגלדוב? פריבי .
איפה? בשימגגה.
מה ה קלשו? שיקובי משובללי .
פתאו הגיע? זקיש מלול.
ה ציפו לו? לא.
מה הוא עשה? התבק .
איפה? בשלק של פינגלדוב.
מה עשה פריבי ? למש וגלגש.
ומה הוא נשל? הו פינגלדוב.
מגיעי למסקנה" :א אתה מבי את כל המילי בקטע זה לא אומר
שמביני את התוכ של הקטע".
בעזרת הנחיות מתאימות ,הקראה נכונה ,שאלות מנחות והעובדה
שהקטע היה זמי מול – ה הצליחו להבי את המשמעות.
סיפור בהמשכי :
עושי סבב של סיפור בהמשכי בי החניכי .
מסבירי כי דיבור היא משימה אסוציאטיבית פשוטה.
סבב שני כאשר אסור להגיד מילי ע האותיות נ+ג+ל .בסבב הזה את
תתקילו מי צרי לדבר ולא לפי הסדר – להקשות עליה לתכנ מראש מה
יגידו.

שואלי  :א הייתה לכ חצי שעה יכולת לכתוב סיפור בלי האותיות?
המסקנה :זמ הוא המתנה הגדולה ביותר לילד לקוי למידה!!!
מסבירי  :ללקויי למידה הדיבור הוא לא משימה אסוציאטיבית )כמו
בסבב הראשו ( ,אלא ,משימה קוגנטיבית! )כמו בסבב השני – צרי
לחשוב תו כדי הדיבור(.
אד מסוגל לעשות משימה קוגנטיבית אחת בזמ נתו .
תארו את הקשיי של ילד המנסה לכתוב ,להבי ולהקשיב במקביל...
במשחק הזה בדר כלל יש טעויות ואז החניכי מלשיני אחד על השני.
מפתחי דיו בנושא – מסבירי לה שה פיתחו מהר תכונה של ילדי
חריגי – מלשנות .שואלי מאיפה זה נובע? מסבירי אי מרגיש ילד
שכל החיי טועה ...למה הוא צרי להלשי כדי לחזק את עצמו.
סכו הסימולציה.
מסבירי שזו הייתה סימולציה ומתנצלי א הייתה הרגשה לא נעימה.
סבב – אי הרגשת

בתור חריגי ? – חשוב לעבד את הרגשות של

החניכי .
חשוב לפתח דיו על אי מרגיש ילד שחי ככה כל החיי  24שעות ...כמו
כ לדבר על הסטיגמה שסוחב ילד כזה....
להסביר על עקרו ה'יש' – התמקדות במה שהילד יכול ולא במגבלה.
בונוס:
הצגת מודל קוגנטיבי המסביר את מקור הבעיות של ילדי לקויי למידה /
מפגרי )לא מסביר הפרעות התנהגות ובעיות נפשיות( .מצור ד המתאר
את המודל.
סרט:
מראי את הסרט על האישה בלי הידיי  .מחברי את הסרט ע מתודת
הפתיחה .מפתחי דיו על הגישה של גיבורת הסרט לחייה ,למגבלה שלה.

אפשר לדבר על ההרגשה שלה מול מנהל החנות שבקש ממנה לעזוב ...היא
הרגישה כמה הוא 'קט ' ונכה רגשית....
דגשי :
* לקרוא לחניכי בשמות המגבלה שלה .
* להפגי חוסר רגישות ולהתעל מהקשיי שלה – להיזהר לא לפגוע!!
* באוגדני צמי"ד אצל המדריכי

ישנ עוד מתודות היכולות להמחיש

לקויות נוספות.
* הפעולה יכולה להתאי ע שינויי קלי לכל שכבת גיל כולל שכב" .
* אפשר לחבר את הפעולה לנושאי רבי – קבלת השונה ,קורס הדרכה,
סטיגמות וכמוב פעילות הסברה לקבוצות שמשתלבות בפעילות ע
צמי"ד.
* עדי להעביר את הפעילות בקבוצות קטנות.
* אני אשתדל להשיג עותק של הסרט שיהיה בהנהגה.
* מומל בשלב שני לראות את הסרט "קוראי לי ס " )סרט מעולה!!(,
העוסק במבוגר מפגר הנאבק לגדל את ילדתו.
* לכל שאלה או הצעה אפשר כמוב להתקשר...
**** דבר אחרו – חשוב לי לדעת א

העברת

את הפעילות או א

עשית שינויי מוצלחי ****

בהצלחה – גיא.

