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 דוגמא לפלייבק בזום בנושא ימי הולדת שלא נחגגו בעקבות הקורונה

 

  בחירת נושא:1.

 סוגיה שמאוד "בערה" בקרב הילדים מכך שבוטלו ימי הלימוד בזמן הקורונה היא סוגיית ימי●

  ההולדת שהתבטלו עקב ביטול הלימודים, לכן בחרנו בה כסוגיה שמתאימה להמחזה בפלייבק.

 

 שיתוף ההורים:2.

 כתיבת הודעה להורים – לאיסוף משפטים אותנטיים מפי הילדים המשקפים את הרגשות●

 והתחושות לגבי הנושא.

 להלן תוכן ההודעה שנשלחה להורים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפגש הכנה של הצוות:●

 קריאת המשפטים שנכתבו על ידי ההורים מפי הילדים.

  דוגמאות למשפטים מפי הילדים:

 

 

 

 

 

 

  3. מפגש הכנה של הצוות



  חלוקת תפקידים בצוות להצגת האימפרוביזציה-●

 צילי (הסייעת)- בתפקיד הילדה שפספסה את יום הולדתה של חברתה בגן.

 גילי (הגננת)- בתפקיד הילדה שפספסה את יום הולדתה בגן.

 בחירת אביזרים מהווי ימי ההולדת בגן (כתר, הבובה "גאיה", גלימה, בלונים) על מנת לחבר את

  הילדים לחוויה המוכרת.

 בניית סטינג ושלד פתוח למפגש-

 מה נשמע- סקירה שכל הילדים בזום

 הצגת סוגיית פספוס חגיגת יום ההולדת בגן בגלל הקורונה.

 המחזת הסוגיה.

 שיח רגשי תוך כדי ההמחזה ולאחריה ע"י שאלות מנחות כמו:

 - איך הרגשתם בזמן ההמחזה כילדים שפיספסו בעצמם את יום ההולדת בגן?

 - איך לדעתכם הרגישה צילי שפיספסה גם היא את יום הולדתה?

 איך צילי ניסתה לעודד את גילי?-

  איך גילי הרגישה כחברה שפיספסה את יום ההולדת של חברתה?-

  וכו'....

 חילוץ הצעות להתמודדות עם הסוגיה בעתיד ע"י שאלות מנחות כמו:

 - איך לדעתכם התמודדה עם זה צילי?

 - האם אתם התמודדתם אחרת?

 - איך הייתם מציעים לה להתמודד במצב כזה בעתיד אם יקרה שוב?

 וכו'....

 מפגש הזום4.

 בו מוצגת הצגת הפלייבק של הצוות בנושא שנבחר בפני הילדים:

 חלק מהאימפרוביזציה תוכנן מראש בצוות וחלק אולתר תוך כדי ההצגה ובהתחשב בדיאלוג שעלה

 מול הילדים.

 בתחילת ההצגה הגננת והסייעת הציגו את נושא ההצגה, והציגו את עצמן כ"צילי וגילי".

 צילי וגילי ניהלו ביניהן דיאלוג שעלו בו רגשות רבים, תוך כדי שימוש באביזרים. כשגאיה בובת יום

 ההולדת מהגן נכנסה לתפקיד, הילדים מאוד התרגשו והביעו את תחושת הפליאה שלהם

 מנוכחותה. השימוש בכתר והגלימה שלבשה צילי חיברו את הילדים בצורה אותנטית לחוויית יום

 ההולדת.   תוך כדי ההצגה שובצו המשפטים שנשלחו אלינו.

 תוך כדי ההצגה פנינו לילדים שפספסו את יום הולדתם בגן, על מנת שיביעו את תחושותיהם בעת

  ההצגה. בנוסף, פנינו לכלל הילדים ושאלנו לתחושותיהם שפספסו את ימי ההולדת של חבריהם.

  הילדים העלו רגשות ושיתפו בתחושות.



  צילי וגילי פנו לילדים ושאלו כיצד לדעתם ניתן לחגוג בלמידה מרחוק את ימי ההולדת?

 הילדים הציעו מגוון רעיונות, לדוגמא:

  הוצע שנשיר שיר יום הולדת,

 שנכין עוגת יום הולדת ונניח ליד הדלת של החוגג,

 שנשלח ציורי יום הולדת

 כשנחזור לגן נחגוג להם

 שיחגגו להם בבית

 

 לסיום, צילי וגילי סיכמו את החוויה ועשו שימוש בגורם הפתעה – בלונים עליהם שמות הילדים

 שפספסו את ימי ההולדת  על מנת לתת יחס אישי.

  הפנינו שאלה לילדים, איך לדעתם ניתן לחגוג את ימי ההולדת שהתפספסו כשנחזור לגן?

  הילדים העלו רעיונות, ביניהם – חגיגת יום הולדת מיוחדת ומשותפת לכלל הילדים.

 השארנו את הנושא פתוח לחשיבה נוספת והצענו לילדים לחשוב על רעיונות עד לחזרתנו לשגרה,

 בתקווה לחזרה במהרה, וזאת על מנת שנוכל לאסוף את כל הרעיונות ולצאת לתכנית עבודה

  משותפת בה הילדים לוקחים חלק בבניית התכנית המחודשת.

 

 כשחזרנו לגן לאחר הפסקת הלימודים בשל הקורונה, הזכרנו לילדים את הסוגיה בה דנו בזום

 ועשינו חשיבה משותפת מה הם רוצים שנעשה עם ילדי יום ההולדת שפספסו את חגיגת יום

 הולדתם ואם הם רוצים לחגוג באיחור אז חשבנו יחד איך נחגוג, האם בקבוצה גדולה של כל מי

 שפיספס או  בזוגות. הילדים בחרו לחגוג בזוגות, פתחנו את לוח השנה ושיבצנו את כל הילדים

  שפיספסו בתאריכים שונים עד לסוף השנה. הילדים התרצו והשמחה הייתה גדולה.


