פוקיטרומפ!
חלק א
מטרה :נכיר את הפוקיטרומפים השונים
 .1מי הם הפוקיטרומפים  -נסביר לחניכים שהם הפוקיטרומפים :יצורים אגדיים שחיים בסביבתנו ושלכל אחד מהפוקיטרומפים יש
התפתחות אחרת שמתאימה לו .עלינו להכיר כל אחד מהן ולחקור אותן על מנת שנוכל לגדול ולהתפתח.
נחלק את הקבוצה לצוותים קטנים או לזוגות (ואין אין מספיק אז גם יחידים) ולכל צוות ניתן דמות אחת שהיא ההתפתחות של
הפוקיטרומפ שלה .עליהם לאפיין ולצייר את הדמויות ולפרט מה הכוחות שלה ,מה המשימה שלה ,מה היא אוהבת לעשות איך
היא מתנהגת וכו'
הדמויות :מד"צ ,מד"מ ,מש"צ ,פעיל ,חניך בקבוצת גיל תיכון ,גרעינר.
(בפעולה וירטואלית נחלק אותם לחדרים אם ניתן או שנבקש מהם לעבוד רגע דרך הווטסאפ)
לאחר שסיימו ,נבקש מהם להציג את הפוקיטרומפים שלהם ולספר עליהם.
חלק ב
מטרה :נחשוב איזו התפתחות של פוקיטרומפ בא לנו להיות
 .2לאיזה פוקיטרומפ בא לי לגדול  -נפזר את הפוקיטרומפים ברחבי מרחב הפעולה ונבקש מהחניכים להיעמד ליד הפוקיטרומפ
שהכי בא להם להיות ,אחר כך ליד הפוקיטרומפ שהם הכי חוששים להיות ואז ליד הפוקיטרומפ שהם הכי סקרנים לגבי התפקיד
שלו.
לאחר כל סבב בו הם נעמדו ,נזמין מספר חניכים לשתף למה הם נעמדו איפה שנעמדו.
(בפעולה וירטואלית נעלה את התוצרים ל  https://he.padlet.com/dashboardומשם פשוט ננהל דיון)





דיון:
מה גרם לכם לבחור במה שבחרתם? האם זה בזכות אדם אחר שהיה בתפקיד הזה?
האם
בתור טרומפים שהתחילו עכשיו את שנת הפעילות שלהם ,אילו כלים אתם מרגישים שאתם צריכים להשיג כדי
להתפתח לדמות שבחרתם?

חלק ג
מטרה :נדבר על שנת הטרומפים שלנו ומה בא לנו שיקרה בה
 .3הפוקיטרומפ הראשון  -נבקש מהקבוצה ליצור ביחד את הדמות שהם נמצאים בה עכשיו  -הפוקיטרומפים הראשונים.
נבקש מהם לאפיין את הדמות דרך השאלות הבאות:
(בפעולה וירטואלית אפשר לבקש מאחד החניכים לצייר במקביל לדיון ואז בסוף לבקש ממנו לחלוק את התוצר)






מה מעניין את הפוקיטרומפ
מה הכוחות שלו
מה חסר לו או מה הוא צריך ללמוד
מול איזה אתגרים הוא עומד
מה הוא חייב שיהיה כדי להצליח להתפתח לפוקיטרומפ הבא



מאיזה חוויות שנת הטרומפ שלו צריכה להיות מורכבת?

לאחר שסיימו ,נציג את הפוקיטרומפ ונשאל האם הוא מייצג אותם ומה הם היו מוסיפים לו על מנת שהוא ייצג את המקום שהם נמצאים
בו עכשיו.
נספר על השנה שלהם כטרומפים ועל המטרה של השנה ועל מה שחשוב שיקרה בה על מנת שהיא תהיה משמעותית ומפתחת.

כסיכום אפשר לבקש מהם להמציא את שיר הפוקיטרומפ (על בסיס השיר פתיחה של פוקימון)

