
     
            משחק מודדים רגשות ברשת

מד הרגשות הינו פעילות חווייתית, שניתן להשתמש ולהתאימה לכל גיל.

מטרת הפעילות:
להדגים כיצד אנשים יכולים להרגיש שונה במצבים זהים.  

להציג כיצד אנשים שונים יכולים לפעול ולהגיב באופן שונה באותו מצב  
לכבד את רגשות האחר ולפתח סובלנות לאחר  

עזרי הפעילות:
גזרו את הכרטיסים כך שלכל תלמיד יהיה כרטיס אחד.  

מד הרגשות יונח על הלוח או יוצג בעזרת מצגת כך שיראה לכל  
ניתן כמובן להתאים את התרחישים על גבי הכרטיסים לצרכי התלמידים שלך  

מהלך הפעילות: 
חלקו לכל תלמיד כרטיס (אין להציג לאחרים את תוכנו)  .1

שאלו את התלמידים כיצד הם היו מרגישים אם מה שכתוב על גבי הכרטיס   .2
היה קורה להם.  

בקשו מהתלמידים למקם את הכרטיס על מד הרגשות כך שמה שכתוב על גבי   .3
הכרטיס לא יוצג.  

לאחר שכל הכרטיסים הונחו על גבי הלוח יש להפוך אותם לאט   .4
(על ידי המורה ו/או התלמידים) הדבר מדגים כיצד תלמידם שונים מרגישים אחרת   

ומגיבים שונה לאותו מקרה   
דונו עם התלמידים מדוע הם בחרו למקם את הכרטיס על גבי מד הרגשות   .5

באופן בו עשו זאת  
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