 #12בניית תוכנית פעילות למפגשים
בכדי למצות את הזמן המשותף לך ולאח הצעיר ,אנו ממליצים לבנות
תוכנית מסודרת למפגשים שלכם .יציקת תכנים באופן יזום ביחד עם
הילד מעבירה מסר של הדדיות ,לקיחת אחריות ושיתוף .כך רצונות
שני הצדדים באים לידי ביטוי.

קווים מנחים לבניית תוכנית פעילות:
 מומלץ להקדיש מפגש לבניית התוכנית ולעשות זאת באופן יצירתי (שימוש בחומרים שונים,
צילום ,רישום על בריסטול וכו' ) בהתאם לגיל האח הצעיר.
 חשוב שהתוכנית תהיה מאוזנת .אנו ממליצים לכלול פעילויות מהנות שאינן מוגזמות וכך
ללמד את האח הצעיר ליהנות מהדברים הקטנים והיומיומיים (טיול בפארק ,רכיבה על
אופניים ,יצירה ,פיקניק וכו') .אחת לחודש וחצי ניתן לעשות פעילות 'מיוחדת/שוברת שגרה'.
 ניתן להכין תוכנית מראש לחודש או לרבעון ולעדכן אותה שוב בסוף התקופה.
 חשוב שחלק מן הזמן המשותף יוקדש לשיחה והתייחסות לחוויות מחיי היומיום .שיתוף הדדי
בחוויות שגרתיות מייצר שיח פתוח ,חברי ומעורר אמון ,ויאפשר בהמשך שיתוף גם בחוויות
אישיות ויצירת אינטימיות .יש להיות רגיש לעובדה שהקצב של כל ילד וילדה הוא שונה
ולעשות זאת בזהירות ובסבלנות מרביות.
 מומלץ לחלק את הפעילויות כך שחלקן ייעשו בבית (במידה והתנאים בבית מאפשרים זאת),
וחלקן ייעשו מחוץ לבית במידה ומזג האוויר מאפשר.
 חשוב מאד להשתתף בפעילויות שהעמותה מציעה .זו הזדמנות עבור האחים הצעירים ליצירת
קבוצת השתייכות נוספת עם בני גילם ,והזדמנות עבורכם להרחיב את ההיכרות עם מתנדבים
נוספים מהסניף ולהתאוורר מהמפגשים אחד-על-אחד הקבועים.

 לאור העובדה שאנו חיים ב'עידן המסכים" וילדים ובני נוער רבים חשופים למסכים רבים
לאורך שעות היום ,מומלץ מאד להגביל את הצפייה במסכים במהלך השעתיים המשותפות
שלכם ולנצל את הזמן לחשוף את האח הצעיר לפעילויות מסוג אחר ,לעזור לו להרחיב תחומי
עניין ולגרות את סקרנותו תוך חיבור לעולמות התוכן שלכם.
 חשיפת האח הצעיר לעוד עולמות תוכן היא גם הזדמנות נהדרת ללמוד על הדרך שיעור
בפתיחות ,סובלנות והדדיות .הכניסו לתוכנית חוויות ופעילויות מעולם התחביבים שלכם וכן
נסו להכניס תחביבים חדשים לשני הצדדים ולהיחשף לעולם תוכן חדש יחד.

במאגר הפעילויות באתר שלנו תוכלו למצוא הצעות למגוון רחב של אפשרויות לפעילות בבית ומחוצה
לו .בנוסף ,להלן מספר הצעות לפעילויות משותפות ,למשחק ולשיחה:
 משחקי כדור
 משחקי היכרות
 בישול ואפייה משותפת
 פיקניק/טיול בפארק
 משחקי קופסה למיניהם ומשחקי קלפים
 ביקור בספריה עירונית קרובה
 ביקור במתנ"ס/משחקיה (בתיאום עם צוות המקום)
 הליכה לסרט/הצגה /קונצרט
 במהלך חודשי הקיץ יש בערים השונות פעילויות חינמיות המתפרסמות באתר העירוני .מומלץ
לבדוק ולבחור בפעילות תואמת גיל.

מנהלות הסניפים עבורכם ולמענכם גם בנושא זה .אתם מוזמנים ליצור קשר ולהתייעץ איתן לגבי
רעיונות לפעילויות שונות ועל בניית תוכנית המפגשים שלכם.

