
 "סולי"ערכת הקלפים של 
 :הכנההוראות 

 )אפשרי להדפיס על החלק האחורי תמונה או הדפס לבחירתכם(הדפיסו את הקובץ על גבי בריסטול לבן  •
 גזרו את הקלפים •
 .מומלץ להכין שקית בד או קופסה כדי לשמור על הקלפים•

 
 ?איך משחקים

 . מניחים את חפיסת הקלפים עם הפנים כלפי מטה וכל אחד בתורו מרים קלף ועונה על השאלה•
השיבו תשובות בהתאם למסרים אותם הייתם , ענו לשאלות בהתייחס לילד או ספרו מה עשיתם בילדותכם, בתור שלכם•

  ...רוצים            להעביר לילד
 .עד כמה אתם רוצים לפתח את הדיון בנושא שעלההחליטו , בהתאם לתשובתו, של הילדבתור •

 

 !שיהיה בהטענה

כל הזכויות שמורות לסיגל אלבז©



לפעמים ילדים חוששים מכל 
?ואתה...מיני דברים

מה אתה יכול לעשות אם 
?משעמם לך בשיעור

לקוםמה יכול לעזור לך 
?בבוקר בשמחה 

מה  אתה יכול לעשות 
כדי להתחבר לילדים 

?חדשים

מה אתה יכול לעשות כדי לא 
? בהפסקהלהשתעמם 

)דברים שאפשר להכין מראש(

אתהאם מה אתה יכול לעשות 
?לא מבין מה שהמורה מסבירה 

צריך במה אתה חושב שאתה 
כיצד אתה יכול לתרום ?במה אתה הכי טוב?הכי הרבה מאמציםלהשקיע 

?לכיתה שלך 

?מה הכי קשה לך
לפנות למי אתה יכול 

?מה תעשה, אם ילד מציק לך?ס"אתה צריך עזרה בביהאם 

 כיצד אתה, אם משהו מכעיס אותך
?יכול להרגיע את עצמך

אפשרויות 3הצג  

שהמורהרוצה מה היית 
?שלך תדע עליך 

מה תעשה אם תגלה 
?את הכריך בביתששכחת 

תרצה מה תעשה אם 
?אליך חבר הביתהלהזמין 
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רוצההיית למי הכי 
?להתחבר בכיתה שלך 

רוצההיית איזה תפקיד 
?שיהיה לך בכיתה 

את כיצד אתה יכול להטעין 
?של  המורה שלךהסוללה 

רוצה מה היית 
? מהמורה שלךלבקש 

?מה אתה הכי אוהב לעשות בהפסקה
 

איזה דברים אתה יכול 
, בהפסקהלעשות 

אתה מוצא אם 
?עצמך לבדאת 

מה תעשה אם שכחת 
?או קלמר בביתספר 

מה אתה יכול לעשות 
אם אתה פתאום 
מתגעגע למישהו 

?מהמשפחה

איך אתה יכול להטעין את 
הסוללה של הילד שיושב 

?לידך

מה תעשה אם תראה 
?בהפסקהילד בודד 

מה אתה יכול לעשות אם אתה 
?כיצד תגיב אם ילד יצחק עליך?רואה שהמורה כעוסה

מה תעשה אם תרגיש שיש 
?ילדה שאתה מאוהב בה

 

ואיחרתבזמן לא התעוררתם 
?מה תעשה, לשיעור 

, גילית ששכחת להכין שעורי בית
?תעשהמה 

אתה מכין שעורי בית 
ומגיע למשימה שאתה 

?מה תעשה, מתקשה
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, אתה רוצה להזמין חבר
אבל כל מי שאתה 

לא , מתקשר אליו
?מה תעשה...פנוי

, עבר עליך יום קשה
? את מי תשתף

?תספר מה קרהלמי 

אתה רוצה להצטרף למשחק 
בהפסקה ולא משתפים 

?מה תעשה...אותך

לא ואתה ציירת ציור בשיעור אומנות 
...מהתוצאהמרוצה 

?תעשהמה 

חבר מהכיתה שכח את 
...בביתהקלמר 

?תעשהמה 

...אתה רוצה להחליף מקום ישיבה
?מה היית משנה בכיתה שלך?ס"מה אתה הכי אוהב בביה?מה תעשה

אם היית יכול לבחור 
"כוח על"שיהיה לך 

?מה היית בוחר

אם היית יכול לקבוע חוק 
?מה הוא היה, ס"חדש בבי

מה אתה חושב שהחברים 
 ? חושבים עליך, שלך מהכיתה

מה התכונה שהכי עוזרת לך 
?עם חברים
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