
תסמונת דאון

מה את.ה היית עושה?
מתודה 

שתי כתבות מצולמות	 
דיון	 
קופסת פתקים	 
פתקים 	 
סרטון: "10 עובדות סודיות שידעתם )או שלא( על תסמונת דאון"	 

הכנות נדרשות
שתי כתבות "מה אתה היית עושה?"  – מוכנות לצפייה	 
להכין קופסא/ צלחת עמוקה או כל דבר אחר שניתן להכניס אליו פתקים	 
חבילת פתקים	 
סרטון : 10" עובדות סודיות שידעתם )או שלא( על תסמונת דאון"  - מוכן לצפייה	 

מהלך
נפתח בשאלה : קרה לכם פעם שנקלעתם לסיטואציה/דילמה חברתית שגרמה לכם לחוסר נעימות? . 1

שידעתם שמשהו לא בסדר קורה והייתם צריכים לקבל החלטה אם להתערב או להמשיך בשלכם? 
)נבקש מהתלמידים לתת דוגמאות ולהגיד איזו החלטה קיבלו  ולמה...( 

נשאל את התלמידים האם הם מכירים את התוכנית "מה אתה היית עושה? נסביר להם שמדובר . 2
בתוכנית שמייצרת דילמות/סיטואציות חברתיות ובודקת איך אנשים מגיבים אליהן. 

נקרין לתלמידים את הסרטון הראשון .. 3
בסיום הסרטון נבקש מהתלמידים לדמיין שהם נכחו בסיטואציה הזאת ושומעים את מה שהמתרחש.  . 4

 נבקש שירשמו על פתק האם הם היו מתערבים או לא מתערבים בסיטואציה שראו.
הפתקים הם אנונימיים והם צריכים להכניס אותם לתוך הקופסא. 

בסיום , נוציא את הפתקים מהקופסא ונבדוק מה רשמו התלמידים? כמה ענו שיתערבו וכמה ענו שלא . 5
יתערבו ונסכם מה הרוב החליט.

נייצר דיון באמצעות שאילת השאלות הבאות:. 6
לילד בסרטון יש  תסמונת דאון – ממה בדיוק חששה האמא לדעתכם?  >> 

ממה נובע לדעתכם החשש?  >> 
מה אתם יודעים על תסמונת דאון?  >> 

נקרין לתלמידים סרטון: "10 עובדות סודיות שידעתם )או שלא( על תסמונת דאון"    >> 
נשאל : אז ... האם החשש שלה מילד עם תסמונת דאון מוצדק?   >> 

נחזור לרגע לסיטואציה שצפינו בה..  לכל פעולה שננקוט יש גם השפעה חיובית וגם   >>
 "מחיר" שנשלם.

מה יקרה אם נתערב?   >> 
מה יקרה אם לא נתערב?   >>

)כדאי להרחיב את הדיון על השאלות האלה(
נסביר לתלמידים שכעת נצפה בהמשך הכתבה ונראה כיצד פעלו האנשים שנכחו בסיטואציה. 7
נקרין את חלק 2 של התוכנית "מה אתה היית עושה?". 8
בסיום הצפייה נשאל את התלמידים מה לדעתם הדבר העיקרי שגרם לאנשים בכתבה להגיב כמו . 9

שהגיבו ) תשובות אפשריות : אמפאתיה, ידע, תחושה שנגרם עוול ועוד....(

סיכום
נשאל את התלמידים מה הדבר העיקרי שהם לוקחים מהשיעור וישימו לב אליו כבר ממחר בבוקר?  . 10

)יש כאן מנעד רחב של דברים שאפשר לקחת ליישום ממחר בבוקר....(


