מדריכים יקרים ,זכיתם לקבל תפקיד משמעותי בעל חשיבות רבה ,ואנחנו כאן כדי
לעזור לכם☺
אתם מכירים את השבט שלכם בצורה הטובה ביותר ,יודעים מה הולך טוב ועל מה לוותר.
כדי לעזור לכם ,הכנו עבורכם פעולות בנושא החודשי.
כל שעליכם לעשות זה לפתוח את הקובץ ,לעבור על הפעולה ולהתאים אותה לשבט
שלכם ולתנאי הזמן והסניף .כלומר ,אם הפעולה מתקיימת בשבת ,לא תבחרו פעולה עם
יצירות .אם השבט הוא אנרגטי ,תבחרו משחק אנרגטי שיתאים לשבט .כך ,בהתאם לנושא
ולתנאים ,תרכיבו את הפעולה המושלמת בשבילכם!
הנושא החודשי הוא

 .במהלך החודש נתמקד בבניית הקבוצה וגיבושה,

החשיבות של כל אחד ואחד ,כישורים חברתיים ,ציפיות ומטרות.
בקובץ הנ"ל תמצאו חומרים רבים בנושא .בטוחים שתשתמשו בהם בתבונה ותבנו את
הפעולה הכי מושלמת לחניכים שלכם!!

חומרי הדרכה נוספים
נמצאים באתר!
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כחלק מהנושא החודשי" :הקבוצה שלי" ,נקיים ערב כשרונות צעירים בסניפים.
החודש אנחנו רוצים להיות מודעים לכישורים שלנו ,ליכולות שלנו ולהוציא אותם לפועל בצורה הטובה
ביותר -לשם שמיים.
לכל אחד יכולות וכישורים שונים .הנה לנו הזדמנות לתת להם מקום ולהעשיר את האחרים .כפי
שתראו בהמשך ,ערב כשרונות צעירים לא פונה רק לאומנויות הבמה אלא ממש מטרתו לתת לכל
מקום לבוא לידי ביטוי ביצירתיות.

**הארה חשובה**
אין צורך בהפקת ענק.
הרבה פעמים האירועים הקטנים ,שנותנים תחושה משפחתית וביתית מפיקים יותר תועלת חינוכית
מאשר ערב נוצץ עם אבק כוכבים .עם זאת ,ראוי שיהיה מאורגן ומכובד ולא מבולגן.

מטרת הפעילות
השנה התחילה ואנחנו כבר מתחילים שגרה ,אחרי שעשינו היכרות עם החניכים שלנו ,יש לנו הזדמנות
לפגוש אותם ממקום אחר וייחודי .הזדמנות לתת להם מקום להביא לידי ביטוי כישורים שיש בהם.

דגשים חינוכיים
ל שים לב לחניכים שלא תמיד נמצאים במרכז ,הביישנים יותר .לראות איך משלבים אותם בדרך
שנוחה ונעימה להם.
לראות שאין ירידות בקרב החניכים אחד על השני או שצוחקים חלילה על מישהו.

מה נחשב כשרון?
שירה ,ריקוד ,נגינה ,הצגה ,התעמלות ,קסמים ,ג'אגלינג ,סרטים ,אפייה ,בישול ,מצגות ,בדיחות ,סיפורים ,קטעי
הקראה ,הזזת גבות  /אוזניים ,הקפצת כדור ועוד.
הערב הוא בעצם רצף "הופעות" של כל חניך לפי תורו ובתיאום מראש!! שימו לב שההופעה לא
משעממת ונמרחת..
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הכנה לפני הערב:
מקום :חשוב למצוא מקום שיכיל את כמות האנשים המצופה ,לדאוג מראש לכיסאות ובמה יציבה.
הגברה :על זה ייפול ויקום דבר .אם צפויה כמות גדולה של אנשים כדאי לנסות להשיג הגברה
טובה ,רמקולים ,מיקרופון ,טייפ ומחשב.
תפאורה :זה המקום לשתף את כל החניכים בחוויית הכנה משותפת לאירוע.
קטעי קישור :זה המקום של כל החניכים המצחיקים להציג את כישרונותיהם .לחלופין אפשר
להקרין סרטונים עם ההכנות .לשים לב שלפעמים ההופעה ממילא ארוכה -קטעי הקישור רק
מאריכים את המופע ,ואנשים כבר חסרי סבלנות.
פרסום בקרב החניכים ,להזמין הורים אם מתאים.
לשים לב לחניכים ביישנים -להזמין אותם להצטרף לקבוצה או לשבת איתם ולראות במה הם
טובים.
תחומים שהם לא אומנויות הבמה – לבקש מהחניכים להדפיס  /לצייר /להקרין במחשב  /לכתוב–
ולתלות לפני ההופעה בצורה מכובדת .לתלות דפים המאפשרים תגובות של העוברים והשבים על
יצירותיהם.
חובה! חובה! חובה! שהמדריכים יראו את הכישרון של אותו ילד ויחליטו האם זה ראוי לעלות לבמה
הסניפית .בנוסף ,חשוב לתת לילד/ה משוב ולעזור להם לחשוב איך אפשר לשפר את מה שהכינו.
לרכז את רשימת המשתתפים והכישרונות ולראות אילו צרכים טכניים צריך (לדוג' מחשב/שיר
ברקע וכד')
בערב עצמו:
מנחה לערב שיודע בדיוק מה קורה ומתי.
סרטון פתיחה – מומלץ.
צוות שופטים.
מתנות לזוכים – לא חובה
ברקו ,מסך מחשב ,הגברה.
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