פעולת אוורור רגשי אונליין
פלטפורמות :בעדיפות לזום או כל וידאו צ'אט אחר שנוח לכם בו
גיל מודרך :ז – גיל תיכון (בהתאמות)
בתקופה זו של חוסר וודאות החניכים גם הם חווים את הלחץ מסביב ,את החדשות ואת התחושות בבית ובין החברימות .מצורפת פעילות
אפשרית לביטוי התחושות שלהם.
חשוב לשים לב ,המטרה היא לאוורר ולספר על איך אנחנו מרגישים אך לא ליצור הצפה רגשית ולכן יש להיות עדינים וגם לומר שכל
הרגשות והתחושות הם רלוונטיים.

משחק פתיחה (שתי אפשרויות):
א .מעגל הדהוד רגשות :כל חניך/ה בתורם אומרים את הרגש הראשון שעולה להם לראש ומצרפים אליו תנועה בישיבה .כל הקבוצה
חוזרת יחד על הרגש והתנועה שעשו.
ב .שמש אסוציאציות למילה קורונה – דרך ה https://www.mentimeter.com/appשמאפשר לעשות שמש אסוציאציות משותפת
דרך המחשב והפלאפון (פותחים  ,new presentationכותבים את הנושא לשמש האסוציאציות ,לוחצים על  SHAREושולחים לחניכים
את הלינק .כשהם פותחים את הלינק הם יוכלו לכתוב שלוש מילים שמתאימות לנושא והמילים האלה יופיעו במסך הראשי אצל המדריך)
**בהזמנה לפעולה מבקשים שהחניכים "יבואו" לפעולת האונליין עם חפץ שהם אוהבים ומשרה עליהם אווירה טובה (נשתמש בו בסוף
הפעולה) ,דף נייר וטוש (חשוב טוש כי עט יהיה קשה לראות במצלמה).
 .1סל רגשות קבוצתי:
שולחים בצ'אט של תכנת השיחה מילים המבטאות מגוון רגשות ,מפחד ,חשש ,דאגה ועד שמחה ,הקלה ואדישות .כל חניך.ה בוחרים
רגש אחד ,כותבים אותו בגדול על הדף שלהם ומראים למצלמה כולם יחד .המדריכ.ה יצלמו צילום מסך ויעלו לצ'אט של הקבוצה - .זהו סל
הרגשות שלנו כקבוצה כיום.
דיון:
o
o
o
o

מזמינים את החניכים לספר על הרגש שכתבו ואיך הוא בא לידי ביטוי ביומיום שלהם.
מה ה"קול" העיקרי של הרגשות שעולים מהקבוצה? אילו רגשות חוזרים על עצמם?
מה גורם לרגשות הללו?
איזה דברים שנעשה יכולים לטשטש מעט רגשות כמו פחד וחרדה? (אפשר להציע שיבנו לו"ז יומי/שבועי ,פעילות
ספורטיבית ,שיחה עם הורה/חבר ועוד)

 .2חפצים חפצים חפצים:
מזמינים את החניכים להראות למצלמה את החפץ שהכינו מראש.
 oמבקשים משניים שלושה לספר על החפץ ואיך הוא מרגיע אותם.
 oנסביר כי כולנו חווים את הלחץ של חוסר הוודאות ,יציאה מהשגרה וחשש מהמצב .ועם זאת יש דברים שאנחנו יכולים
לעשות כדי לחזק את עצמנו (להזכיר דברים שהעלו בשיחה) ,בין אם בעשייה ,מחשבות ,שיחה חפץ משמח ועוד.
זה חשוב להיות מודעים למצב ,לא לטמון את הראש בחול אבל גם לא לשקוע בו ולהמשיך בשגרה מסוימת ,יש פה
שילוב בין הקושי והמקום המנחם .הכל עניין של מינונים.
סיכום :אפשר להזמין את הקבוצה להציג למצלמה את המילה שכתבו ואת החפץ יחד ולצלם מסך  -לשלוח בווטצאפ הקבוצתי ולהסביר כי
זהו השילוב הקבוצתי ,ושל כל אחד ואחת בין החששות ובין הרוגע.

