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 .מפגשים 4-3: שאנומשך ה

בהכרות עם משולש א.י.ל על שלושת קודקודיו:  עוסק נושא זה: טרת הנושאמ

הילדים יחשפו לקשרי הגומלין בין הקודקודים באופן   הלימודי, החברתי, הרגשי.

 חווייתי, דרך סיפור האייל, משחקי תפקידים והתנסויות בסביבות חיים שונות.

קיימת חשיבות רבה להעברת השיח אודות השפעת הקודקודים אחד  הנושא:ול תירג

על השני לשיעורים נוספים ולהפסקה, כמו גם לבית הילדים, תוך שיתוף ההורים 

 בנושא. 
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 1מפגש משולש א.י.ל | 

 למורה 

. בכל פעם יושם דגש אייליהרפתקאות  סיפורהראשון מבוסס על הצגת משולש א.י.ל דרך  מפגשה

חשוב לערב את הילדים בעת הקראת הסיפור,  ל האחרים. על קודקוד אחד מהמשולש והשפעתו ע

 לעורר את רמת הקשב והעניין.  כדי

 על הלוח ולהיעזר בסמלים המתאימים. מפגשיש לרשום את מבנה ה מפגשבתחילת ה

 מפגשעזרים והכנה ל 

  תמונת איילי האייל, נוני הינשוף, פיל הפילון ובלה הסנאית1נספח :. 

  ל איילי: טבלת רגשונים ש2נספח. 

  משולש א.י.ל 3נספח :. 

 מקלות עץ. אמצעים להכנת דמויות המחזה: צבעים, דבק ו 

 מפגשמבנה ה 

  הוצאת מחברת א.י.ל. 

 משולש א.י.ל: מפגשהצגת נושא ה. 

 אייליהרפתקאות   סיפור. 

 פעילות ציור. 

 הרפתקאות איילי – המשך הסיפור. 

 פעילות משחק תפקידים. 

 סיכום. 
 

ייל? בטבע, בסיפור, אייל. האם משהו ראה פעם אהנכיר את איילי  "שלום ילדים, היום

 :ם לדברי הילדים, וממשכים לסיפורמתייחסי בטלוויזיה?"

 .שלו הקיץ חופשת את לאחרונה סיים הוא, כמוכם ממש. מיוחד אייל הוא, שלנו האייל איילי 

 עם באגם טבל, יוחבר עם בקייטנה השתעשע. משפחתו ועם חבריו עם ביער בילה הוא בחופשה

, הזמן כל כמעט, בעצם, פעם מדי. הפסיד לעתים, ניצח לעתים – אחיו עם בטיפוס התחרה, משפחתו

 צומחות כלל בדרך שקרניים פעם לו סיפר שלו אבא כי, מספיק צמחו שלו הקרניים אם איילי בדק

, לעץ מתחת, לבד וישב לעשות מה מצא שלא רגעים גם היו אך, בחופשה מאוד נהנה איילי. בקיץ

 .משועמם
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 פעילות  

"כעת ילדים, נעצור את סיפורנו. אבקש מכל ילד לפתוח את מחברת א.י.ל ולצייר חוויה אחת של 

 בה.  תםאיילי האייל מהחופשה. החוויה יכולה להיות נעימה וכיפית או חוויה שלא כ"כ נהנ

 .  "אתם יכולים להמציא חוויה משלכם או להיעזר בסיפור שספרתי כרגע"

 מי רוצה להזכיר לנו מה עשה איילי האייל בסיפור?" "

 לאחר שהילדים סיימו את המשימה מבקשים מכמה ילדים שיציגו את הציור ויתארו אותו. 

מסכמים את הצגת התוצרים, תוך התייחסות לרגשות שעולים מהמצב שתואר בציור )שמחה, 

                                    גאווה, תיסכול, שעמום, כעס וכו'( וממשיכים בסיפור.

 

 למורה 

)ניתן  בעת הקראת הסיפור ניתן לבחור מספר ילדים אשר יציגו תוך כדי ההקראה את תוכנו

הסיפורי תהיה . כך קליטת המידע/(1להיעזר בתמונות של איילי וחבריו המצורפות בנספח 

 : שמיעתי וחזותי. משמעותית יותר, מאחר ועיבוד המידע מתאפשר דרך שני ערוצים

 

מתייחס לקודקוד מצב הרוח של המשולש. בסוף הקטע נותנים לילדים  של הסיפור החלק הבא

 להשלים את התחושות של האייל. 

, באגם להיפגש קבעו הם. חבריו עם להעביר איילי בחר החופשה של האחרון היום את 

 לקראת במיוחד נרגש והיה טוב כלב מלא תיק שלפני בערב הכין איילי. ובמשחקים באוכל מצוידים

 הוא. יפספס לא וחלילה שחס, מוקדמת לשעה המעורר השעון את מראש כיוון אפילו הוא. המפגש

 את מצא לאגם כשהגיע. הנהר עבר אל לו ודילג מהוריו לשלום נפרד, שרצה בשעה התעורר אכן

 בצד המשחקים ואת, העץ של המוצל בצדו הניחו האוכל את. שהביאו הציוד כל את מארגנים חבריו

 .שהביא הדברים כל את לחבריו להראות רצה כבר הוא, להתאפק היה יכול לא איילי. השני

 ! תיק שום גבו על סוחב אינו הוא כי איילי לב שם פתאום לפתע אך

 !"בבית שהכנתי האוכל וכל המשחקים כל עם הגדול התיק את שכחתי, "בבהלה אמר!" ואבוי אוי"

 ..______ גישהר האייל איילי

 

 "מה לדעתכם הרגיש איילי כשהוא גילה ששכח את תיקו?" 

עושים רשימת רגשות על הלוח בהתאם להצעות הילדים )אפשר לצייר אייקונים של רגש על הלוח, 

 (.2בטבלת הרגשונים המצורפת בנספח  או להשתמש
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 למורה 

 של המשולש. עם אחריםיחסים  החלק הבא מתייחס לקודקוד

 באטיות דילג מושפל בראש. מלזלוג בעדן לעצור הצליח לא והוא איילי של בעיניו עלו ותדמע 

 .ומחבריו מהאגם ורחוק קטן שיח עבר אל

עם דרך משחקי תפקידים מציגים לילדים את השפעת מצב הרוח בו נמצא האייל על היחסים 

 :אחרים

בות )לא רוצה לדבר עם אף להציג טווח מגוון של תגו כדי: המורה תשחק את האייל 1אפשרות 

אחד, בועט בכל מה שנמצא בדרכו, כועס ורוגז על מי שבא לשוחח איתו, עצוב, נעתר לשיחה עם 

 חבר שמצליח לעודד אותו, אומר שגם ככה לא רצה לבוא בכלל ועוד(.

 : לבחור ילד בכיתה שישחק את האייל ולכוון אותו לתגובות שונות.2אפשרות 

שהתאספו באגם ורואים את חברם עומד בצד ליד  החברים של איילי, אתם תהיו "כעת ילדים

. תחשבו מה אפשר לעשות או להגיד האיילהיה איילי נהשיח עצוב. אני )או ילד אחר שנבחר( 

 לאיילי במצב שהוא נמצא בו."

המורה בוחרת ילד/ה או מס' ילדים ביחד שישחקו את תפקיד החבר. אפשר לחזור על כך מספר 

. רצוי שמשחק התפקידים מירה אחרת של החברים לאייליא /בכל פעם פנייה פעמים ולבקש

 האחרון יהיה שהחבר עוזר לאיילי האייל להירגע ולחזור לסביבת החברים. 

 סיכום

 י א.י.ל כל השנה. מפגששימשיך ללוות אותנו ב איילי, הכרנו את מפגשהיום ב"

 ובה ולהבנת הרגשות שלנו.הוא יעזור לנו להכיר כלים ושיטות ללמידה, לחברות ט

לקחת את תיק האוכל והמשחקים למסיבה, ראינו  -המשימה שלושכח לבצע את  יהיום אייל

  "תוכלו להזכיר לי איך הוא הרגיש? - הרגשות שלוכיצד זה השפיע על 

  כועס והלך לעמוד בצד.היה עצוב/לאפשר לילדים לענות ולהתייחס לכך שאיילי 

 גשות השפיעו על ההתנהגות שלו? הרגשות הללו השפיעו עלוהאם אתם זוכרים איך הר"

לא רצה לשחק איתם, דיבר אליהם בחוסר סבלנות ולפעמים גם בעט  – התנהגותו עם חבריו

  לאפשר לילדים לענות. "לידם, התנהגות שלא מקובלת. זוכרים מה קרה בסוף?

 ".אליהם למסיבה פחות עצוב ולהצטרף ראינו בסוף שהחברים עזרו לו להירגע, להרגיש"

את הקשר בין שלושת  להראותו( 3נספח )את המשולש על הלוח או להקרין  יש לצייר

 עם אחרים(.הקודקודים )משימה, מצב רוח, יחסים 

כיצד מה שאנו מרגישים משפיע על התנהגותנו נלמד הבא נמשיך ונתרגל את המשולש,  מפגשב"

 . "לומדיםוגם על איך אנחנו  על מה שאנחנו עושים, בחברה
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 למורה 

, בה ניתן לתלות את דגם המשולש ולהפנות אליו בשיעורים וי לצור פינה בכיתה "פינת א.י.ל"רצ

המשולש )קונפליקט עם חבר בהפסקה,  באמצעותנוספים, כאשר ישנן סיטואציות שניתן להסבירן 

בינם לבין י א.י.ל גשמפקושי להתמודד עם מטלב בכיתה וכו'(. ההפנייה למשולש תייצר רצף בין 

גם בסיטואציות א.י.ל" משולש ולהיעזר ב"ותאפשר לתרגל ים אחרים מפגשעצמם, תקשרם עם 

 . , למשל בהפסקותרלוונטיות נוספות
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 2מפגש משולש א.י.ל | 

 למורה 

 השני ממשיך את ההכרות עם המשולש והשפעת קודקודיו אחד על השני.  מפגשה

 

 מפגשעזרים והכנה ל 

 מקרן להצגת סרטון. 

 .חיבור לאינטרנט 

  דוגמת איילי האייל במשולש א.י.ל: 4נספח. 

 

 מפגשמבנה ה 

 .הוצאת מחברת א.י.ל 

 משולש א.י.ל.מפגשהצגת נושא ה : 

  הקודם מפגשהחזרה על. 

 איילי.הרפתקאות  סיפור 

 הצגת הסרטון. 

 דיון וסיכום. 
 

היום, אשמח שניזכר בדברים שעשינו במפגש  מפגשאים של הלפני שנתחיל בנוש "שלום ילדים,

הקודם. מי רוצה לספר לנו איזו חיה הכרנו? מה למדנו וסיפרנו עליה? מה קרה לה ביום האחרון 

 של החופש הגדול? מה הרגישה? מי בא לעזרתה?"

 למורה 

ישנן דוגמאות  חשוב לעודד התייחסות לכל חלקי המשולש ולחדד את החיבור ביניהם. כמו כן, אם

ים של הכיתה עצמה או מההפסקות, חשוב לציין את הדוגמא הרלוונטית ולהראות את מפגשמ

, חשוב א.י.ל חוויות שממחישות את משולשבהחיבורים לכל הקודקודים. אם ילדים רוצים לשתף 

 לפנות לכך מקום בחלק זה. 

 

 "איילי"כעת נמשיך בסיפורנו על 

               התרגש הוא. הספר לבית להתכונן החל הוא, חבריו עם אגםב מהמפגש הביתה שב כשאיילי 

 ___. לכיתה העולה, גדול אייל כבר שהוא שמח כה והיה, מאוד
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 המורה תהיה מי: 'לתהות החל איילי... חשש וקצת, מתח קצת גם ללבו להתגנב החלו לאט לאט אבל

 לשחק מי עם לי יהיה האם? שהק לי כשיהיה בכיתה לי יעזרו האם? אשב אני מי ליד? שלי

 . להן התשובות את ידע לא והוא, שאלות הרבה כך כל?' בהפסקות

 לומדים הרי הם, שאלותיו על לענות ידעו ודאי הם, הגדולים לאחיו יפנה הוא: רעיון בראשו צץ פתאום

 ימחש שמצא הפתרון. ידעו הוריו בטח, התשובות תהיינה לא להם ואם. רבות שנים כבר הספר בבית

, לאכול התקבצה המשפחה שכל בעת, הצהריים ארוחת בשעת. חששותיו את והפיג איילי את מאוד

 .אותו שהטרידו השאלות כל את הוריו ואת אחיו את האייל איילי שאל

אילו שאלות הטרידו אותו לפני  ?איילי"אילו שאלות שאל אותם  :משתפים את הכיתה בסיפור

 "שאלות הטרידו אתכם לפני שנכנסתם לבית הספר?הכניסה/ החזרה לבית הספר? אילו 

 . להתמודד יצליח לא והוא קשה לו יהיה אם יקרה ממה מוטרד היה בעיקר איילי 

 . רעיון עלה אמו של בראשה. לענות מה ארוכות וחשבו לאיילי הקשיבו המשפחה בני כל

 ." התשובה את תמצא בטיול. "אמרה היא," ביער קצר לטיול נצא"

 המשפחה בן עם איילי יצא, לאכול וכשסיימו, לטיול אליו יתלווה מי איילי החליט והוריו אחיו עם ביחד

 .  תשובה אחר לחפש, היער אל הנבחר

 

 למורה 

 לפני הקרנת הסרטון, רצוי לשאול את הילדים, מה לדעתם היה הרעיון של המשפחה? 

 איך האייל הצעיר ימצא את התשובה לשאלה ביער? 

 סרטון 

https://youtu.be/pEnl6swyHGU 

 אורך הסרטון כשתי דקות. 

 החלק הראשון של הסרטון מוצג ברציפות )כארבעים שניות(, בחלק השני יש נקודות עצירה. 

השאלה  בכל פעם שמופיעה שקופית עצירה, חשוב לעצור את הסרטון, להקריא לתלמידים את

המופיעה ולהשיב עליה. אפשר לכוון את הילדים תוך כדי הצפייה, לתאר ולהמליל להם את 

 הסיטואציה בסרטון.

 דיון 

 "לאחר שצפינו בסרטון, בואו ננסה לחשוב, מהי התשובה שקיבל איילי לשאלתו?"

  .מפגשלאחר השתתפות הילדים וההצעות שלהם למענה שקיבל האייל, מסכמים את הסרטון וה

 קיבל? מה הוא הרגיש לאחר העזרה?""מה ראינו בסרטון? מה הרגיש האייל? איזו עזרה 

https://youtu.be/pEnl6swyHGU
https://youtu.be/pEnl6swyHGU
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 .ורה אוספת את התכנים שעלו ומסכמתבסיום הסיכום המשותף עם הילדים, המ

 סיכום

לא בטוח שיצליח, אבל בוחר לנסות.  -בסרטון צפינו באיילי שנתקל בקושי, בתחילה הוא חושש"

 הצליח, ומנסה שוב. בניסיון הראשון הוא לא 

אמרנו כי האייל מרגיש מתוסכל, כועס, לא מרוצה שאינו מצליח. אבל היתה שם דמות נוספת, 

לא תמיד אחרים יודעים שנתנה לו דחיפה קלה ועזרה לו להתמודד היטב עם המשימה הקשה. 

אנו  איך לעזור לנו ולכן חשוב שנלמד דרכים איך אפשר לפנות לאחרים כדי לקבל את העזרה לה

 זקוקים.

העזרה שקיבל האייל מבן המשפחה, שימחה אותו, ההצלחה בטיפוס גרמה לו להרגיש גאווה על 

ההישג, ובמשימה הקשה הבאה כבר לא הרגיש את הפחד והחשש שהשפיעו עליו בפעם 

, יקבל אותה עזרהדע שאם יבקש הקודמת. הפעם הוא האמין שיצליח וגם אם יהיה לו קשה, י

    דד בהצלחה.להתמוואז יוכל 

שגם בן משפחתו ראה את שמחה אותו ושמחה זו התעצמה כיון האייל הצעיר ההצלחה של 

 הצלחתו. 

: האתגר של המשימה/הלמידה יצר רגש של גם בסרטון השתמשנו בכל קודקודי המשולש

סייע לו  )קודקוד יחסים בינאישיים(רשעזה בן המשפח )קודקוד מצב הרוח(.תיסכול, כעס

מצב הרוח השמח והאמונה כך את הרגש לשמחה וגאווה וימה, הצלחה זו שינתה להצליח במש

 )קודקוד הלמידה(.  עזרו לו להתמודד טוב יותר עם המשימה החדשה

 .(4נספח בפירוט והרחבה )

 למורה 

 .(7 נספחת מכתב יחידת משולש א.י.ל ), יש לחלק להורים אמפגשבתום ה

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי הרצליה.

35 

 4+3מפגש משולש א.י.ל | 

 למורה 

השלישי יתמקד בדוגמאות של הילדים מבית הספר ומהבית, תוך הכנת משולש אישי לכל  מפגשה

יכול להמשיך  מפגשילד. ניתן לשלב את החלק של היצירה עם שיעור אומנות של הכיתה. מאחר וה

 ים. מפגשמעבר למפגש אחד רצוי לפצלו לשני 

 מפגשעזרים והכנה ל 

  ילדים(. 4)בדף יש כמות המספיקה ל : משולשי א.י.ל להדפסה5נספח 

  תמונות המסמלות את קודקודי המשולש.6נספח : 

 :חומרי יצירה בהתאם לפעילות שתבחר 

 עיגולי מתכת, חוט –מחזיק מפתחות 

 ט, מנקה מקטרול, חוט צמר או ניילון.מקלות ארטיק, גלילי נייר טואל, קשיות –מובייל 

 זרי עיתונים.מקלות ארטיק, מדבקות, דפים צבעוניים, ג

 דבק, מספריים 

 

 מפגשמבנה ה 

 הוצאת מחברת א.י.ל 

 משולש א.י.ל: מפגשהצגת נושא ה 

 הקודם מפגשחזרה על ה 

 משולש איל במחברת 

 פעילות יצירת מחזיק מפתחות משולשי א.י.ל 

 סיכום 
 

א.י.ל, ואני רוצה להזכיר לכולם להוציא את מחברת  מפגש"שלום ילדים. אנחנו נמצאים עכשיו ב

 י.ל ולהניחה בצד השולחן ביחד עם הקלמר. נשתמש בה מייד.א.

הצעיר. מי רוצה לספר לנו, מדוע יצא איילי לטייל ביער?  יהקודם ראינו סרטון על אייל מפגשב

 ומה הוא למד בטיול זה?" 

 הנוכחי.  מפגשלאחר איסוף התגובות מהילדים ממשיכים להסבר על ה

בכיתה, בהפסקה, בחוג, בבית או  –לכל אחד מאיתנו  "היום ננסה למצוא חוויות ומצבים שקרו

 ונבדוק איך הם השפיעו על כל אחד מהקודקודים של המשולש. -עם חברים בגינה
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 למורה 

המדגימה את המשולש, תוך כדי שירטוטו על הלוח עם  ,של המורה ניתן להתחיל בדוגמא אישית

 ברתם. המתאימים.  בסיום ההסבר הילדים מעתיקים למח הסימנים

 . (5נספח ) אפשרות נוספת היא לחלק לילדים את המשולש עם הסמלים שידביקו במחברת

                   

"כעת לאחר שהעתקתם/הדבקתם את המשולש, נא חישבו על דוגמא שקרתה לכם וכתבו או 

 ציירו ליד הקודקוד המתאים. לדוגמא: אם בהפסקה הרגשתי עצוב כי לא היה לי עם מי לשחק,

 באיזה קודקוד נתחיל? 

 ואיך מצב הרוח העצוב ישפיע עלי כשאחזור לכיתה?

 ואיך זה ישפיע על התייחסותי לחבריי לקבוצה?

 כעת ציירו או רישמו במחברת את הדוגמא שלכם."

 עוברים בין הילדים ועוזרים להם.

גמא ויציגו לכיתה את הדוא.י.ל בסיום המשימה. מבקשים ממספר ילדים שיראו את משולש 
 שלהם.

 פעילות  

"לאחר שציינו במחברת דוגמא למשולש א.י.ל, נכין כעת יצירה של משולש בדומה לזה המודבק 
 במחברתכם."

  הכנת מחזיק מפתחות של המשולש.: 1אפשרות 

הבסיס הוא משולש )קשיות/ מקלות ארטיק, גלילי נייר טואלט וכו'(  –: הכנת מובייל 2אפשרות 

 ם סמלים של כל אחד מהקודקודים. וממנו יורדים חוטים ע

: הכנת משולש ממקלות של ארטיק ובכל קודקוד להדביק מדבקה אחרת )רגשי, 3אפשרות 

 .(6)נספח  חברתי, לימודי(. הילדים יכולים לצייר את הקודקודים או להשתמש בציורים מוכנים

ד יצייר על גבי הכנת מדבקות משולש א.י.ל לקלמר או/ו למחברות השונות. כל יל :4אפשרות 

 המדבקה את המשולש שלו ויאייר בהתאם. 
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 נושאסיכום ה 

 י א.י.ל האחרונים, נפגשנו עם איילי האייל, שהכיר לנו את משולש א.י.ל.מפגשב"

 "מי רוצה להזכיר לנו את השמות של קודקודי המשולש?

 שיוצר משולש.  לאחר שהילדים משיבים ניתן  להזמין שלושה ילדים , מסייעים להם לעמוד באופן

( 6 נספח) רגשי וחברתי ,לימודי -ודקוד אחד : כל ילד יחזיק תמונה המסמלת ק1אפשרות 

מבקשים מהילדים בכיתה להציע מצבים ולהסבירם לפי המשולש. בכל פעם שמציינים את שם 

 הקודקוד אותו הילד שמחזיק את התמונה של אותו קודקוד ירימו גבוה. 

לת צמר בכדי להמחיש את רעיון המשולש. הראשון שממנו מתחילה משתמשים בחבי :2אפשרות 

ורק לילד שמייצג את הקודקוד זהחוט ואת כדור הצמר הוא מעביר/ הדוגמא מחזיק את את קצה

הבא וכך הלאה עד אשר נוצר משולש מחוטי הצמר. ניתן להמשיך לדוגמאות נוספות, או להזמין 

 ילדים ולצור משולש חדש מהחוטים.   3עוד 

 .ניתן לבקש מספר דוגמאות ובכל פעם להחליף את הילדים שמדמים את קודקודי המשולש 

למה במפגשים הבאים נמשיך לשמוע על הרפתקאותיו של איילי האיייל, שיעזור לנו ללמוד "

  . "חשוב להיות מסוגלים לעצור את עצמנו, מתי זה חשוב ואיך אפשר לעשות את זה
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 א.י.ל משולש – 2 ושאנל נספחים

 : דמות איילי האייל, נוני הינשוף, פולי הפיל ובלה הסנאית1 מס' נספח
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 : טבלת רגשונים2 מס' נספח
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 : משולש א.י.ל3 מס' נספח
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 ת איילי האייל במשולש א.י.לדוגמ: 4 מס' נספח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .קודקוד למידה1

משימה מאתגרת של 
 טיפוס על סלע.

שאינו מצליח בכוחות 
 עצמו

 קודקוד רגשי.2

עצב, תיסכול, 

 כעס

 

.קודקוד יחסים 3

 אישייםבינ

האייל נעזר 

במבוגר 

 משמעותי

הצליח במשימת האייל . 4

  יבלהטיפוס לאחר העזרה שק

 השתנה קודקוד הלמידה
 

 

. ההצלחה במשימה גרמה 6

לאייל להרגיש שמחה, 

 בטחון בעצמו, גאווה.  

 השתנה הקודקוד הרגשי

 
 

ההורה שהיה שותף לראיית 

הצלחת האייל הדהד ביתר 

 שאת את חוויית ההצלחה.

 קודקוד החברתי השתנה.
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 : משולשי א.י.ל להדפסה5 מס' נספח
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 : תמונות המסמלות את קודקודי המשולש6 מס' נספח

 קודקוד רגשי

 

 או

 

 

 קודקוד חברתי
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 קודקוד לימודי
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 : מכתב להורים7 מס' נספח

 

 

 יחידת משולש א.י.ל

סקנו בחודש האחרון בהבנת הקשרים שבין בכיתתנו, ע (הצליחלכול יני א) ל.י.א כניתתבמסגרת 

ים ליחסים הבינאישיים עם ילדכמו גם מצב הרוח להתפקוד הלימודי לחוויות הרגשיות ו

 ומבוגרים.

פעילויות, סיפורים וחוויות שונות. את הלמידה בכיתה  תהתאפשרה בעזרהבנת הקשרים הללו 

ת שונות מחיי ננות על חוויו, דרכה מתאפשרת התבובשם איילי מלווה דמות מצוירת של אייל

 :הילדים בכיתה ובבית

 

 המוצג לפניכם: הילדים נחשפו למשולש א.י.ל,

 

 
 

 קודקוד הלמידה/משימה

 קודקוד יחסים בינאישיים קודקוד רגשי
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איילי סרטון בו ב ביניהם. צפינויחסי הגומלין על ו מקודקודי המשולש למדנו על כל אחדבכיתה 

 לו לחוש עצוב םגר ההצלחה חוסר .האייל מתקשה לטפס על קיר )קודקוד הלמידה/משימה(

יחסים קודקוד מתוסכל )קודקוד רגשי(. ההורה שליווה אותו סייע לו להתגבר על המכשול )ו

שינה את מצב  והדברעזר לאייל הצעיר להצליח במשימה )קודקוד למידה(,  סיועו זהבינאישיים(. 

הוא על הקשר עם ההורה )השפיע אמונה ביכולתו( ובטחון ויבוהתמלא בשמח הוא נעשה רוחו )

 כך המחשנו לילדים כיצד שינוי(. דומהזדקק וכיכש ו, שיהיו איתולסמוך שיעזרו לאפשר למד ש

 קודקוד אחר.בלשינוי  להוביליכול אחד קודקוד ב

 https://youtu.be/pEnl6swyHGUקישור לסרטון: 

רים בין הקודקודים, חשוב שתתרגלו איתם את על מנת שהילדים יפנימו את המשולש ואת הקש

 הנושא בבית. 

 משימת בית

 . הכינו עם ילדכם דגם של משולש )מכל חומר שקיים בבית(.1

/בן הכנת שיעורי בית, קריאת ספר, ריב עם חברלמשל ) עם ילדכם מצב בביתבחרו יחד . 2

ד פעילות נעימה עם משפחה( ונתחו את התפתחות הדברים בעזרת משולש א.י.ל. לדוגמה: כיצ

חברים שיפרה את מצב הרוח של הילד ונתנה לו מוטיבציה וכוח להכין את שיעורי הבית. 

לחלופין, ניתן לבחור בדינמיקה שלילית: כיצד מצב רוח מתוח ועצבני גרם לילד לדבר בצורה לא 

 נעימה לחבר/בן משפחה והוביל למריבה שפגעה ברצונו של אותו חבר/בן משפחה לעבוד עם

 הילד על פרויקט משותף שהתבקש להביא לכיתה. 

שילדכם כך מחברת א.י.ל, בהדביקו מים והמתאי יםבקודקודאת חלקי הדינמיקה הזו . כתבו 3

 יוכל לשתף בכיתה.

 

 שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!

 תודה,

 .מחנכת הכיתה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/pEnl6swyHGU

