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 מסור לי את העיקר

 מתוך האתר של עמותת "ילדים בסיכוי"( מבוססת על פעילות)הפעילות 

 

 מטרת הפעילות:

 ללמד את החשיבות שבהעברת מסרים קצרים וברורים ולהבחין בין עיקר לטפל.

 

 הציוד הנדרש:

 סיפור עם הרבה פרטים מיותרים

 

 

 

 מהלך הפעילות:

המנחה מוציא את כל הילדים מהחדר ומשאיר ילד אחד לשמוע סיפור. המנחה מספר לילד את הסיפור 

הסיפור הלאה ומורה לו לזכור את הסיפור בצורה המדוייקת ביותר. לאחר מכן הילד צריך להעביר את 

ד אחר וכך הסיפור עובר מאחד לשני. לאחר שהילד האחרון שומע את הסיפור, בעל פה ,בכל פעם ליל

 המנחה שואל אותו מספר שאלות על הסיפור. 

בשלב הבא אפשר לבדוק עם הקבוצה בשיחה קצרה מה לדעתם קרה כשהסיפור עבר מאחד לשני? מה 

 זר להם לזכור בדיוק את הסיפור? היה עו
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 הסיפור:

מעלות פחות מאשר המעלות  0מעלות )שזה  88זה היה ביום חורפי קר מאד. הטמפרטורה בחוץ הייתה 

החזאי אמר שעד  -שמדדו בחיפה ושתי מעלות יותר ממה שמדדו בבאר שבע(. בחוץ ירד גשם מאד חזק

 0.4דה באיזור כמות גשם הגדולה פי אני הולך לספר לכם, ירלשעת הצהריים, שבה קרה המקרה ש

 קמ"ש ואפילו היה חשש שבהמשך יירד שלג. 80מהממוצע השנתי. הרוחות נשבו מאד חזק במהירות של 

ות עמי לבש את מכנסי הג'ינס שלו, את הסוודר הצהוב עם העיגולים הכחולים, את כפפות העור החומ

אותו כובע שסבתא שושנה  -. חבש לראשו את כובע הצמרשלו ואת הצעיף האדום עם הנקודות הלבנות

יוני, אבי ודני  -סרגה לו ליום הולדתו השמיני שחגג בשנה שעברה בבאולינג עם כל החברים הטובים שלו

הוא הלך  נקודות ומאז הם קוראים לו אלוף הבאולינג, ויצא מן הבית. 99וניצח אותם בהפרש של 

אחרי שחוצים את הכביש מאד בזהירות , ממשיכים עוד  -למכולת השכונתית שנמצאת ממש מעבר לפינה

נמצאת  שתי דקות ואז פונים שמאלה, יורדים חמש מדרגות ומייד אחרי החנות השלישית מצד ימין

 . המכולת

שוקולד לכבוד האורחים תוכל לאפות את עוגת ההמצרכים שאמא בקשה ממנו כדי ש תעמי רצה לקנות א

שמגיעים היום בערב. עמי גילה שהוא שכח את הרשימה בבית אבל היה בטוח שהוא זוכר את הרשימה 

 בעל פה ולכן בקש מהמוכר:

 חבילות חמאה 0

 שקית סוכר

 חבילת קמח 8

 שקית אבקת אפייה  8

 ביצים  0

 קקאו

ושאל את המוכרת אם יש לה לתת לו מפת שולחן  לחנות כלי הבית שעמדה לא רחוק משם ךכך הל ראח

 ו... כד לפרחים

עמי לא זכר מה עוד אמא בקשה כדי שתוכל לאפות את עוגת השוקולד החומה עם הסוכריות הצבעוניות 

  . תוכלו לעזור לו?ם הלבןוהקר

 


