
 מפגש שני
 י"הנוסחא לגידול ילדים ממ

 מרוכזים ויצירתיים, מצליחים, מאושרים



 כלי ראשון

 

לזכור שיש יותר מתשובה  
 "נכונה"אחת 
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 כלי שני

 

 לזכור שמה שלא אסור מותר
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 כלי שלישי

 

המציאות היא הרבה  לזכור 
 יותר ממה שאנחנו רואים
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 עקרון רביעי

 

 ???איך אפשר לשפר את זה

איך זה יכול להיות יותר  
 ?טוב
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 ארוחת בוקר

 לאלה

 שאנחנו אוהבים
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אל תציעו ככה  

 נישואים

 זה פשוט  

 לא יחזיק מעמד
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 שלט לאוטו :למשל

 

באוטו ישנו חיישן שבודק את 
הטמפרטורה הנוכחית מחוץ  
לרכב ובהתאם כאשר מכבים  
את האזעקה נדלק המזגן  

 (חום-בחורףקור – בקיץ)
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 כלי חמישי

 

 לדמיין משהו מופרע
 .....ועכשיו

להמציא  , למצוא בזה הגיון
סיפור או משפט שבו משלבים  

 .את הרעיון
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איזה חיות  

 ?מסתתרות בציור

  7ציור שציירה ניצן חממי בת 
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 אורות מהבהבים בשמים :למשל

 

מסיבה שבה המון אנשים  
לקראת השנה החדשה  

מפריחים בלוני הליום עם  
 .משאלות
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 כלי שישי

 

 לשיר
 

 שירה היא דרך מצוינת למצוא פתרונות
 השירה מאמנת את  . יצירתיים לבעיות  

 המוח להשתמש באונה הימנית שהיא האחראית
 .על היצירתיות  

 (  יותר קל לחרוז בזמן שירה מאשר בזמן כתיבה)
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 כלי שביעי

 

 ???מה יוצא לי מזה
 

לקחת כל מיני דברים שאפשר למחזר וליצר  
לתת להם  , שונה, מהם משהו חדש

 .אחר מהשימוש הרגיל בהם" תפקיד"
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 המצלמה
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 ציור מפקקים
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 מתוקי -המשחק 
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 הטנק
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 מיקסר מיוחד במינו
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 יותר בטוח

 להשתמש  

 בסטיק לייט
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 כלי שמיני

 

 להמציא בדיחות
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 בדיחות

 
המורה למוזיקה שואלת מי יודע מי היה •

זה האיש שכתב את : יואב קופץ ועונה? מוצארט
 .המוזיקה לטלפון הנייד של אבא שלי

 
שוטר עוצר נהג שנסע בלי חגורה ושואל אותו  •

כי : הנהג עונה? מדוע נסעת בלי חגורה
 .המכנסיים לא נופלים ממני

 
רק כדי שתבינו כמה אני עייפה נכנסתי במהירות  •

רק כדי שתיפתח לי כרית , ש ברכב שלפני"קמ100
 .האוויר
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 בדיחות

 
במטוס יושב קניבל אוכל אדם במחלקה ראשונה ובוחן •

את התפריט הדיילת שואלת אותו מה ירצה לאכול 
הקניבל עונה לה אולי במקום התפריט אוכל  ? לארוחה

 .לקבל את רשימת הנוסעים
 
תגיד לי האם יש  : איש אחד שואל את המציל בחוף הים•

.  אצלנו בחוף אין כרישים: המציל עונה? במים כרישים
כי  : המציל מסביר? האיש מתפלא איך זה יכול להיות

 .התנינים טורפים אותם
 
תן לי : בלונדינית נכנסת לחנות חיות ומבקשת מהמוכר•

 .בבקשה עכבר למחשב
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הראשון שמצליח   -תחרות
להמציא בדיחה בנושא  

 .......מסוים
 

 הנושא בתי משפט: לדוגמא
המקום היחיד שבו ניתן למצוא  : הבדיחה

 . צדק זה במילון
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 לקבלת פרטים
 נוספים על המשחקים ועל סדנאות 

 ניתן ליצור קשר בדרכים הבאות
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