מדינת ישראל
משרד החינוך

קידום בריאות -גוף ונפש לכיתות ג-ד
נושא השיעור :חשיבה חיובית דרך דמיון מודרך

עם המורה :נאוה פרץ בן שבת

1

מה נעשה היום?
•
•
•
•
•
•

היום נדבר על מושג שאולי אתם מכירים -חשיבה חיובית.
נקריא שיר ,נשאל את עצמנו שאלה.
נלמד מה עושים כדי לשפר את ההרגשה .
נכיר את השלבים של דמיון מודרך ונתנסה בהם יחד.
נסכם את השיעור בקצרה
ונעשה משימת סיכום מהנה וחשובה

2

ָמה ְלהָ ִביא ְל ִשעּור?

3

נחשו מה יש בקופסה שהבאתי איתי?

4

רגע למחשבה:

חשבו וכתבו דבר טוב שקרה לכם היום

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

בֹודכֶם מַ תָּ נָּה
הֵ כַּנּו לִ כְ ְ
קֻ ְפסָּ ה ְמי ֻחֶ דֶ ת ְב ִמינָּּה.
הָּ ִסירּו אֶ ת הָּ ע ֲִטיפָּ ה
הָּ ִסירּו אֶ ת הָּ ע ֲִטיפָּ ה
וְהַ ִביטּו ְבתֹוכָּּה
אַ ְרבַ ע הַ ְפתָּ עֹות
לָּכֶם ְמחַ ּכֹות.
יטים,
ּכָּל אֶ חָּ ד ִמן הַ ְפ ִר ִ
ַי ֲעזֹר לָּכֶם ְבמַ הֲ לְָּך הַ חַ יִ ים.
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חפשו את
השיר ביו טיוב

מתחילים בכיף
הפתעה ראשונה :אמון עצמי

הפתעה שניה :לא לפחד כלל

אמון עצמי היא שיטה
שלנו יום יום מעניקה
עוצמות וכוחות גדולים
עצומים וכבירים
האמינו בעצמכם
והוכיחו את יכולתכם

אם חשש או פחד ללבכם נכנסים
גרשו אותם למקומות אחרים
חשבו רק על דברים חיוביים
שיהפכו לכם את החיים
לנפלאים.
אתם בקצב שלכם מצליחים
ובכל יום עוד צעד מתקדמים
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ההפתעה שלישית:
קבלת האני העצמי

הפתעה רביעית:
המשיכו להתאמץ למרות הקושי

לכולנו יש צדדים
שאנו לא כל –כך אוהבים.
קבלו את עצמכם,
ותאהבו את מה שהנכם.
אנו כולנו שלם ולא מושלם
כי אין אדם מושלם בעולם.

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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חשוב :את ארבעת ההפתעות
החדירו ללבבות
זכרו את ההפתעות,
לקחת אתכם לכל המקומות
שכף רגלכם בהם תדרוך.
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רגע של מחשבה -תרגיל
קחו רגע ,גשו למראה.
הסתכלו במראה ונסו
לראות רק את הטוב.
הצלחתם? האם ראיתם
גם דברים שלא
אהבתם? האם אפשר
לחשוב באופן חיובי גם
על מה שלא אוהבים?
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ָּשה טֹובָּ ה יֹותֵ ר:
צְ עָּ ִדים לְהַ ְרג ָּ
לְהַ ְס ִביר בַ ִמלִ ים ֶשלִ י מָּ ה אֲנִ י
מַ ְרגִ יש/ה
לְבַ קֵ ש עֶ זְ ָּרה ּכְ דֵ י לִ ְפתֹר אֶ ת הַ ְבעָּ יָּה
ֶשלִ י.
לָּקַ חַ ת פֶ סֶ ק זְ מַ ן ּולְהַ ְרגֵעַ .
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עכשיו לומדים -צעדים להרגשה טובה יותר
נְ ִׁשימֹות עֲמֻ ּקֹות:

עַ צְ מֹו אֶ ת הָּ עֵ י ַניִם,
נ ְָּשמּו חָּ מֵ ש נְ ִשימֹות
עֲמֻ קֹות

נ ְָּשמּו אֶ ת הָּ ֲאוִיר דֶ ֶרְך הָּ אַ ף
ְנִ ְשפּו אֹותֹו דֶ ֶרְך הַ פֶ ה.

ּכַאֲשר
ֶ
צָּ רּו ִעגּול ִעם הַ ְשפָּ תַ יִם
נֹוש ִפים אֶ ת הָּ ֲאוִיר
אַ תֶ ם ְ
ִחזְ רּו עַ ל ָּּכְך ָּשלֹוש ְפעָּ ִמים.
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ִפ ְקחּו אֶ ת הָּ עֵ י ַניִם,
ּכַ מָּ ה נ ִָּעים לְהַ ְרגִ יש
ָּרגּועַ !

ָּשה טֹובָּ ה יֹותֵ ר
עכשיו לומדים-צְ עָּ ִדים לְהַ ְרג ָּ
לִׁ ְספֹּ ר עַ ד 10
נ ְָּשמּו עָּ מֹק ו ְִה ְת ִחילּו לִ ְספֹ ר מֵ אֶ חָּ ד
עַ ד ִ , 10ס ְפרּו לְ אַ ט.
אַ תֶ ם יְכֹולִ ים גַם לִ ְספֹ ר הָּ פּוְך,
מֵ עֶ ֶשר לְ אֶ חָּ ד -מוכנים?
10, 9, 8, 7,6,5,4,3,2,1

ָּחזְ רּו עַ ל ּכָּ ְך ּכַ מָּ ה ְפעָּ ִמים ֶשאַ תֶ ם
גּועים.
צְ ִריכִ ים ּכְ דֵ י לְ הַ ְרגִ יש ְר ִ
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עכשיו לומדיםְ -שלַבֵ י ִד ְמיֹון מֻ ְד ָּרְך:
מ ְִדיטַ צְ יַת ִד ְמיֹון מֻ ְד ָּרְך ּכֹו ֶללֶת ְ 5של ִַבים:

ַהרגָּעַ ת הַ גּוף
ְ
נִ תֶ נֶת ְבאֶ ְמצָּ עּות ְמ ִתיחּותִ ,ת ְרגּול יֹוגָּה אֹו ּכִ ּוּוץ
ו ְִש ְחרּור אֵ יבָּ ִרים שֹונִ ים ( ִמּכַפֹות הָּ ַרגְ ַליִם וְעַ ד הָּ ר ֹאש).
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עכשיו לומדיםְ -שלַבֵ י ִד ְמיֹון מֻ ְד ָּרְך:
ְמ ִׁדיטַ צְ יַת ִׁד ְמיֹון מֻ ְד ָּרְך ּכֹו ֶללֶת ְ 5של ִַׁבים :נְ ִׁשימֹות עֲמֻ ּקֹות
ישיבָּ ה נֹוחָּ ה ְב ַרגְ ַליִם ְשלּובֹות עַ ל ּכ ִָּרית אֹו הָּ ִרצְ פָּ ה,
מַ ְת ִחילִ ים ִב ִ
לִהיֹות י ָָּּשר
י ְִשיבָּ ה עַ ל ּכִ סֵ א אֹו ְשכִ יבָּ ה עַ ל הַ גַב .הַ גַב צָּ ִריְך ְ
ְוזָּקּוף ,עֹוצְ ִמים אֶ ת הָּ עֵ י ַניִם.
לֹוק ִחים ִמ ְספַ ר נְ ִשימֹות עֲמֻ קֹות – ְש ִאיפָּ ה ְפנִ ימָּ ה לִ ְס ִפ ַירת
ְ
 ,3הַ ְחזָּקַ ת הָּ ֲאוִירִ ,ש ְחרּור ּונְ ִשיפָּ ה הַ חּוצָּ ה לִ ְס ִפ ַירת .3
ְשלְ וָּה ֶשּנִ כְ נ ִָּסים
אָּ נּו שֹוא ֲִפים אֵ נ ְֶרגִ יָּה נְ ִקיָּה ,אַ הֲ בָּ הְ ,שמֵ חָּ ה ו ַ
נֹוש ִפים הַ חּוצָּ ה ְרגָּשֹות ְשלִ ילִ יִ ים ּכְ מֹו
ּוממַ לְ ִאים אֶ ת הַ גּוףְ .
ְ
עֶ צֶ בִ ,שעֲמּוםּ ,כַעַ ס ַו ֲעיֵפּותֶ ,שעֹוזְ ִבים אֶ ת הַ גּוף ְו ֶנ ֱעל ִָּמים.
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המשך השלבים ריכוז והתמקדות
ִמ ְת ַרּכְ זִ ים ְבקֹול הַ מַ ע ֲִביר אֶ ת הַ הַ נְ חָּ יָּה ְבעֹוד
ּוש ֵלוִים.
גּועים ְ
ֶשּנִ ְשאָּ ִרים ְר ִ
זֶה ְבסֵ דֶ ר וְתַ ִקין ֶשצָּ פֹות וְעֹולֹות מַ ְח ָּשבֹות,
ִב ְמי ֻחָּ ד ּכְ ֶשהָּ ר ֹאש ָּשקֵ ט.
ֶשחֵ לֶק מֵ הַ מֵ ִדיטַ צְ יָּה ִהיא לְ אַ ְפ ֵשר לְ כָּל מַ ְח ָּשבָּ ה
ֶשּנִ כְ נֶסֶ ת לָּצֵ את ְבקַ לִ ילּות.
ּכֹל הַ זְ מַ ן לְ הַ חֲ זִ יר אֶ ת הָּ ִרּכּוז לְ הַ ְק ָּשבָּ ה לַקֹול
ְולָּמָּ ה ֶשּנֶאֱ מַ ר.
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המשך השלבים
הרחבת הראש ודמיון פעיל

בָּ ֶרגַע ֶשהַ גּוף ,הָּ ְרגָּשֹות וְהָּ ר ֹאש ְש ֵלוִים ,הַ יְ ל ִָּדים מּוכָּנִ ים לַחֲ וֹות אֶ ת
ְמ ִדיטַ צְ יַת הַ ִד ְמיֹון הַ מֻ ְד ָּרְך ,לְ הַ ְר ִחיב אֶ ת הַ ִד ְמיֹון וְהַ מּודָּ עּות.
חזרה לכאן ועכשיו

ְב ִא ִטיּות הֶ חֱ זִ ירּו אֶ ת ְתשּומֶ ת הַ לֵב חֲ ז ָָּּרה לַגּוף ּולְ כָּאן וְעַ כְ ָּשוִ .ה ְרגִ ישּו ּכָּל
חֵ לֶק בַ גּוף .נִ ְענְ עּו ְב ִא ִטיּות אֶ ת הָּ אֶ צְ בָּ עֹות ,הֵ נִ יעּו אֶ ת הָּ ר ֹאש ִמצַ ד לְ צַ ד
ּוכְ ֶשאַ תֶ ם מּוכָּנִ ים פָּ ְקחּו אֶ ת הָּ עֵ י ַניִם.
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דמיון מודרך להרפיה ומחשבות חיוביות

ְיֹוד ִעים
טּוחים ו ְ
ּוב ִ
גּועיםְ ,שלֵ וִים ְ
ישים כָעֵ ת ְר ִ
אַ ֶּתם ַמ ְרגִ ִ
ֶּשהַ חַ יִ ים י ְַחזְ רּו ְל ַמ ְסלּולָ ם וְלַ ִשגְ ָרה ֶּשאַ ֶּתם ַמכִ ִירים ,אַ ֶּתם
יֹותר.
ִת ְהיּו חֲ ז ִָקים ֵ
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רגע של מחשבה -איך אתם מרגישים כעת?
ישים ּכָּ עֵ ת?
אֵ יְך אַ תֶ ם מַ ְרגִ ִ
ָּשתָּ ם לפני שעשינו דמיון
מָּ ה הַ ְרג ָּ
ָש ְתָך הַ יֹום
ְבחַ ר אֶּ ת הַ ִמלָ ה הַ ְמ ָתאֶּ ֶּרת אֶּ ת הַ ְרג ָ

מודרך ?

מָּ ה חֲ וִיתֶ ם בזמן הדמיון המודרך?
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:
ממשיכים למשימה-מה עוזר לי להישאר רגוע?
לְהֹוסיף ְפ ִעילּויֹות נֹוסָּ פֹות ל ְָּר ִשימָּ ה
ִ
בָּ חֲ רּו אֶ ת הפעילות ֶשמַ ְת ִאימה לְָך ,נִ תָּ ן

חַ ְפשּו קֻ ְפסָּ ה בַ בַ יִת ֶשאֶ ְפ ָּשר לַהֲ פֹ ְך לְ קֻ ְפסַ ת מַ תָּ נָּה ,קָּ ְשטּו אֹותָּ ּה ו ְִהכְ נִ יסּו לְתֹוכָּ ּה אֶ ת הַ ְפתָּ ִקים ִעם
אֹותכֶ ם .חָּ ְשבּו ִאלּו עֹוד ְדבָּ ִרים יְכֹולִ ים לְ הַ ְרגִ יעַ ו ְִהכְ נִ יסּו לְ תֹוְך הַ קֻ ְפסָּ ה
הַ ְפ ִעילּויֹות ֶשיְ כֹולֹות לְ הַ ְרגִ יעַ ְ
לְ דַ ְמיֵּן ְדבָּ ִׁרים
י ִָּׁפים
לִׁ ְספֹּ ר עַ ד
10

יקה
לִׁ ְשמֹּעַ מּוזִׁ ָּ

לְ ַשחֵ ק ִמ ְשחָּ ק
ֶשאֲנִ י אֹוהֵ ב

לְ ִׁה ְתפַ לֵּל

פֹורט
ְס ְ

20

לְ דַ בֵּ ר ִׁעם חֲ בֵּ ִׁרים
ַלעֲׂשֹות
מֵּ ִׁדיטַ צְ יָּה

ַהֹורים
לְ סַ פֵ ר ל ִ
עַ ל הָּ ְרגָּשֹות ֶשלִ י

לִׁ ְקר ֹּא

לִׁ נְ שֹּם
עָּ מֹּק

מסכמים
ּכָּל מָּ ה ֶשצָּ ִריְך זֶה לָּקַ חַ ת נְ ִשימָּ ה עֲמֻ קָּ ה.
ְבקָּ רֹוב י ְִהיֶה אֹור ִב ְקצֵ ה הַ ִמנְ הָּ ָּרה.
רֹופֹורצִ יָּה.
ְ
לָּקַ חַ ת אֶ ת הַ חַ יִ ים ִב ְפ
אַ ְש ִמיעַ אֶ ת הָּ אֱמֶ ת ֶשלִ י.
אַ ְקטֵ ר ִמדֵ י פַ עַ ם.
לִבי.
תָּ ִמיד אַ ְק ִשיב לְ ִ
יּובי וְאֶ ְהיֶה ָּשמֵ חַ ְבחֶ לְ ִקי.
אֶ חֱ שֹב ִח ִ
ְבהַ צְ לָּחָּ ה...
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מדינת ישראל
משרד החינוך

תודה שצפיתם בשידור
הופק עבור משרד החינוך ע״י מטח
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