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ישראלמדינת

החינוךמשרד

ד-גוף ונפש לכיתות ג-קידום בריאות

חשיבה חיובית דרך דמיון מודרך : נושא השיעור

נאוה פרץ בן שבת: עם המורה
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?מה נעשה היום

.חשיבה חיובית-היום נדבר על מושג שאולי אתם מכירים•

.נשאל את עצמנו שאלה, נקריא שיר•

.את ההרגשה נלמד מה עושים כדי לשפר •

.נכיר את השלבים של דמיון מודרך ונתנסה בהם יחד•

נסכם את השיעור בקצרה•

ונעשה משימת סיכום מהנה וחשובה•
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?ְלִשעּורָמה ְלָהִביא 
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? נחשו מה יש בקופסה שהבאתי איתי
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:למחשבהרגע 

. חישבו וכתבו על דבר טוב שקרה לי היום חשבו וכתבו דבר טוב שקרה לכם היום
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גוטליב. שרי פ–אשת לפידות /החיוביתהחשיבה מתנת : נקשיב לשיר
.הזכויות שמורות למחברת

נָּה ֵהַכּנּו ִלְכבֹוְדֶכם ַמתָּ
ה ְמיֶֻחֶדת ְבִמינָּּה .ֻקְפסָּ
ה ֲעִטיפָּ ִסירּו ֶאת הָּ הָּ
ה ֲעִטיפָּ ִסירּו ֶאת הָּ הָּ

ּה ְוַהִביטּו ְבתֹוכָּ
עֹות ַאְרַבע ַהְפתָּ

.לֶָּכם ְמַחּכֹות
ד ִמן ַהְפִריִטים ל ֶאחָּ ,ּכָּ

.ַיֲעֹזר לֶָּכם ְבַמֲהלְָּך ַהַחִיים

חפשו את  
השיר ביו טיוב
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מתחילים בכיף

אמון עצמי: הפתעה ראשונה

אמון עצמי היא שיטה
שלנו יום יום מעניקה

עוצמות וכוחות גדולים
עצומים וכבירים

האמינו בעצמכם
והוכיחו את יכולתכם

לא לפחד כלל: הפתעה שניה

אם חשש או פחד ללבכם נכנסים
גרשו אותם למקומות אחרים

רק על דברים חיובייםחשבו 
שיהפכו לכם את החיים  

.לנפלאים
אתם בקצב שלכם מצליחים
ובכל יום עוד צעד מתקדמים
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:ההפתעה שלישית
קבלת האני העצמי

לכולנו יש צדדים 
.כך אוהבים–שאנו לא כל 

,קבלו את עצמכם
.ותאהבו את מה שהנכם

אנו כולנו שלם ולא מושלם
.כי אין אדם מושלם בעולם

:הפתעה רביעית
המשיכו להתאמץ למרות הקושי

כל פעם שקשה לכם
.אל תרימו את ידיכם

עוד ועוד התאמצו
וכך את ההצלחות תקרבו

ואותן בבוא היום תקצרו
,ללא מאמצים

בנעלה ההר לא עולים
.ולפסגה לא מגיעים
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את ארבעת ההפתעות: חשוב
ללבבותהחדירו

,זכרו את ההפתעות

לקחת אתכם לכל המקומות

.שכף רגלכם בהם תדרוך
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תרגיל-רגע של מחשבה

.גשו למראה, קחו רגע
הסתכלו במראה ונסו  

.  לראות רק את הטוב
האם ראיתם ? הצלחתם

גם דברים שלא 
האם אפשר  ? אהבתם

לחשוב באופן חיובי גם  
?על מה שלא אוהבים
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ה ֲאִני   ְלַהְסִביר ַבִמִלים ֶשִלי מָּ
ה/ַמְרִגיש

יָּה  ה ְּכֵדי ִלְפֹתר ֶאת ַהְבעָּ ְלַבֵקש ֶעְזרָּ
.ֶשִלי

ַקַחת ֶפֶסק ְזַמן ּוְלַהְרֵגעַ  .  לָּ

ה יֹוֵתר ה טֹובָּ שָּ ִדים ְלַהְרגָּ :ְצעָּ
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צעדים להרגשה טובה יותר-לומדיםעכשיו

ימֹות  :ֲעֻמּקֹותְנשִׁ

ֲאִויר ֶדֶרְך  ַאףנְָּשמּו ֶאת הָּ הָּ
. אֹותֹו ֶדֶרְך ַהֶפהְִנְשפּו 

ַתִים ַּכֲאֶשר  רּו ִעגּול ִעם ַהְשפָּ צָּ
ֲאִוירַאֶתם נֹוְשִפים ֶאת  הָּ

ִמיםִחְזרּו  לֹוש ְפעָּ ְך שָּ . ַעל ּכָּ

ֵעיַנִיםִפְקחּו  ,  ֶאת הָּ
ִעים ְלַהְרִגיש   ה נָּ ַּכמָּ

גּועַ  !רָּ

ֵעיַנִים , ַעְצמֹו ֶאת הָּ
ֵמש ְנִשימֹות   נְָּשמּו חָּ

ֲעֻמקֹות
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ִדים -לומדיםעכשיו ה יֹוֵתרְצעָּ ה טֹובָּ שָּ ְלַהְרגָּ

ר  ְספֹּ 10ַעד לִׁ

ד נְָּשמּו  ֹמק ְוִהְתִחילּו ִלְסֹפר ֵמֶאחָּ עָּ
.ִסְפרּו ְלַאט,10ַעד 

פּוְךַאֶתם  , ְיכֹוִלים ַגם ִלְסֹפר הָּ
דֵמֶעֶשר  ?  מוכנים-ְלֶאחָּ

10, 9, 8, 7,6,5,4,3,2,1

ִמים ֶשַאֶתם  ָּחְזרּו  ה ְפעָּ ְך ַּכמָּ ַעל ּכָּ
.ְצִריִכים ְּכֵדי ְלַהְרִגיש ְרגּוִעים
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ְך-לומדיםעכשיו :ְשַלֵבי ִדְמיֹון ֻמְדרָּ

ְך ּכֹוֶלֶלת ְִדיַטְצַית מ :  ְשַלִבים5ִדְמיֹון ֻמְדרָּ

עּות ְמִתיחּות ה אֹו ִּכּוּוץ , ִנֶתֶנת ְבֶאְמצָּ ִתְרגּול יֹוגָּ
ִרים שֹוִנים  רֹאש)ְוִשְחרּור ֵאיבָּ ַרְגַלִים ְוַעד הָּ (.ִמַּכפֹות הָּ

ַעת  ַהגּוףַהְרגָּ
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ְך-לומדיםעכשיו :ְשַלֵבי ִדְמיֹון ֻמְדרָּ

יַטְצַית  ְך ּכֹוֶלֶלת ְמדִׁ ְמיֹון ֻמְדרָּ ים5דִׁ :  ְשַלבִׁ

ה ִלְסִפיַרת  –לֹוְקִחים ִמְסַפר ְנִשימֹות ֲעֻמקֹות  ה ְפִנימָּ ְשִאיפָּ
ֲאִויר, 3 ַקת הָּ ה ִלְסִפיַרת , ַהְחזָּ ה ַהחּוצָּ . 3ִשְחרּור ּוְנִשיפָּ

ה ְנִקיָּה נּו שֹוֲאִפים ֵאֶנְרִגיָּ ה, אָּ ה ְוַשְלוָּה ֶשִּנְכנִָּסים  , ַאֲהבָּ ְשֵמחָּ
ה ְרגָּשֹות ְשִליִלִיים ְּכמֹו  . ּוְמַמְלִאים ֶאת ַהגּוף נֹוְשִפים ַהחּוצָּ

.ֶשעֹוְזִבים ֶאת ַהגּוף ְוֶנֱעלִָּמים, ַוֲעֵיפּותַּכַעס , ִשֲעמּום, ֶעֶצב

ימֹות ֲעֻמּקֹות ְנשִׁ

ה ִרְצפָּ ִרית אֹו הָּ ה ְבַרְגַלִים ְשלּובֹות ַעל ּכָּ ה נֹוחָּ ,  ַמְתִחיִלים ִביִשיבָּ
ה ַעל  ה ַעל ַהַגבִּכֵסאְיִשיבָּ ר . אֹו ְשִכיבָּ ִריְך ִלְהיֹות יָּשָּ ַהַגב צָּ

ֵעיַנִים, ְוזָּקּוף . עֹוְצִמים ֶאת הָּ
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המשך השלבים

יָּה ְבעֹוד   ִמְתַרְּכִזים ְבקֹול ַהַמֲעִביר ֶאת ַהַהְנחָּ
ִרים ְרגּוִעים ּוְשֵלִוים . ֶשִּנְשאָּ

בֹותֶזה   פֹות ְועֹולֹות ַמְחשָּ ,  ְבֵסֶדר ְוַתִקין ֶשצָּ
ֵקט רֹאש שָּ ד ְּכֶשהָּ . ִבְמיֻחָּ

ה  ֶשֵחֶלק  בָּ ל ַמְחשָּ ֵמַהֵמִדיַטְציָּה ִהיא ְלַאְפֵשר ְלכָּ
ֵצאת ְבַקִלילּות .  ֶשִּנְכֶנֶסת לָּ

ה ַלקֹול ֹּכל ַהְזַמן  בָּ ִרּכּוז ְלַהְקשָּ ְלַהֲחִזיר ֶאת הָּ
ה ֶשֶּנֱאַמר .ְולָּמָּ

ריכוז והתמקדות
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המשך השלבים

הרחבת הראש ודמיון פעיל

ֶרַגע ֶשַהגּוף רֹאש ְשֵלִוים, בָּ ְרגָּשֹות ְוהָּ ִנים ַלֲחוֹות ֶאת  , הָּ ִדים מּוכָּ ַהְילָּ
ְך עּות,  ְמִדיַטְצַית ַהִדְמיֹון ַהֻמְדרָּ .ְלַהְרִחיב ֶאת ַהִדְמיֹון ְוַהמּודָּ

חזרה לכאן ועכשיו

ו אן ְוַעְכשָּ ה ַלגּוף ּוְלכָּ רָּ ל . ְבִאִטיּות ֶהֱחִזירּו ֶאת ְתשּוֶמת ַהֵלב ֲחזָּ ִהְרִגישּו ּכָּ
עֹות. ֵחֶלק ַבגּוף ֶאְצבָּ רֹאש ִמַצד ְלַצד , ִנְעְנעּו ְבִאִטיּות ֶאת הָּ ֵהִניעּו ֶאת הָּ

ֵעיַנִים ְקחּו ֶאת הָּ ִנים פָּ .ּוְכֶשַאֶתם מּוכָּ
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דמיון מודרך להרפיה ומחשבות חיוביות

ם  ְשֵלִוים ּוְבטּוִחים ְויֹוְדִעים  , ַמְרִגיִשים ָכֵעת ְרגּוִעיםַאתֶּ
ם ַמִכיִרים ַאתֶּ ַהַחִיים ַיְחְזרּו ְלַמְסלּוָלם ְוַלִשְגָרה שֶּ ם , שֶּ ַאתֶּ

.ִתְהיּו ֲחָזִקים יֹוֵתר
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ת ַהְרָגָשְתָך ַהיֹום ת אֶּ רֶּ ת ַהִמָלה ַהְמָתאֶּ ְבַחר אֶּ

?  איך אתם מרגישים כעת-רגע של מחשבה

ֵעת ? ֵאיְך ַאֶתם ַמְרִגיִשים ּכָּ

ם לפני שעשינו דמיון   תָּ שָּ ה ַהְרגָּ מָּ

?מודרך 

ה ֲחִויֶתם בזמן הדמיון המודרך ?מָּ
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:
?  מה עוזר לי להישאר רגוע-למשימהממשיכים

ֲחרּו ֶאת הפעילות ֶשַמְתִאימה  פֹות , ְלָךבָּ ן ְלהֹוִסיף ְפִעילּויֹות נֹוסָּ הִנתָּ לְָּרִשימָּ

נָּה ר ַלֲהֹפְך ְלֻקְפַסת ַמתָּ ה ַבַבִית ֶשֶאְפשָּ ִקים ִעם  , ַחְפשּו ֻקְפסָּ ּה ֶאת ַהְפתָּ ּה ְוִהְכִניסּו ְלתֹוכָּ ְשטּו אֹותָּ קָּ

ה . ַהְפִעילּויֹות ֶשְיכֹולֹות ְלַהְרִגיַע אֹוְתֶכם ִרים ְיכֹוִלים ְלַהְרִגיַע ְוִהְכִניסּו ְלתֹוְך ַהֻקְפסָּ ְשבּו ִאלּו עֹוד ְדבָּ חָּ

ה יקָּ ַע מּוזִׁ ְשמֹּ לִׁ

ֹּא ְקר לִׁ

ים רִׁ ם ֲחבֵּ ר עִׁ ְלַדבֵּ

ְספֹוְרט

ַלהֹוִרים  ְלַסֵפר
ְרגָּשֹות ַעל  ֶשִליהָּ

ַלֲעׂשֹות  
יַטְציָּה דִׁ מֵּ

ים   רִׁ ְלַדְמיֵּן ְדבָּ
ים יָּפִׁ

ם  ְנשֹּ לִׁ
ק מֹּ עָּ

ל ְתַפלֵּ ְלהִׁ

ק ְלַשֵחק ִמְשחָּ
ֶשֲאִני אֹוֵהב

ר ַעד  ְספֹּ לִׁ

10
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מסכמים

ה ה ֲעֻמקָּ ַקַחת ְנִשימָּ ִריְך ֶזה לָּ ה ֶשצָּ ל מָּ .ּכָּ

ה רָּ רֹוב ִיְהֶיה אֹור ִבְקֵצה ַהִמְנהָּ .ְבקָּ

ַקַחת ֶאת ַהַחִיים ִבְפרֹופֹוְרִציָּה .לָּ

ֱאֶמת ֶשִלי .ַאְשִמיַע ֶאת הָּ

.ַאְקֵטר ִמֵדי ַפַעם

ִמיד ַאְקִשיב ְלִלִבי .  תָּ

ֵמַח ְבֶחְלִקי .ֶאֱחֹשב ִחיּוִבי ְוֶאְהֶיה שָּ

ה ...ְבַהְצלָּחָּ
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