
מצגת תמונות משחק הניחושים מוכנה להקרנה 
משחק דומים ושונים – חבילת מדבקות בהמון צבעים + דף שאלות 

מודפס.
דגשים:

חובה מדבקות אדומות וכחולות )שאר הצבעים – לבחירתכם(   
לדאוג שיהיו מספיק מדבקות מכל צבע.  

יצירה – מעצבים את כדור הארץ שלנו:
פוליגל שלם או חצוי  ובו המשפט: אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש   
     בו"  + תמונה של כדור הארץ צבעוני מודפס ומודבק עליו )שיישאר 

    מקום להדביק על הפוליגל את היצירות של הילדים(

 ספר "אדומים מול כחולים" / ג'וליה דונלדסון
פעילות בנושא "אל תסתכל בקנקן" לכיתות ב'

"אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו" – 
טבעי לשים לב למאפיינים חיצוניים של אנשים – צורה, מבנה גוף, לבוש, צבע 

שיער וכדומה, יחד עם זאת סממנים חיצוניים לא תמיד מעידים על פנימיותו 
של האדם, על התכונות החשובות באמת שאינן נראות לעין. 

הספר מזכיר לנו לא לשפוט אדם על פי מראה חיצוני, אלא להתמקד 
 באישיותו.

מה חשוב הצבע? העיקר מה שבפנים.

•   מצגת תמונות "משחק הניחושים"
•   הקראת הספר "אדומים מול כחולים"

•   משחק דומים ושונים )באמצעות מדבקות( 
•   דיון מונחה

•   יצירה – מעצבים את כדור הארץ שלנו

 נושא
מוביל

מתודה

 הכנות
נדרשות



מהלך

    ציורי דמויות מודפסים וגזורים לפי הקוים )נמצאים בנספח "ציורי   
    דמויות – מעצבים את כדור הארץ שלנו(.

פתק ובו המשפט :"אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו" עטוף בנייר 
עטיפה יפה שמושך את העין  + חבילת שוקולד או משהו טעים אחר 

שניתן לחלק לכל הכיתה עטוף בנייר עטיפה מכוער ולא מגרה.

** יש לשים לב שההבדל בין שתי העטיפות יהיה כל כך גדול 
מבחינת היופי שלתלמידים לא יהיה ספק בכלל שהם הולכים 

 לבחור בעטיפה הכי יפה )שלא יהיה מצב שיבחרו בשוקולד 
בטעות!(. בנוסף, חשוב שלא ניתן יהיה לראות מבעד לעטיפה אם 

זה פתק או שוקולד אחרת התרגיל ייפגם.

1. נפתח את הפעילות במשחק הניחושים.
1.1. נסביר לתלמידים שכעת נשחק במשחק הניחושים - נציג להם 
כל מיני תמונות של אנשים והם יצטרכו לנחש מה המקצוע של כל 

אחד מהם )מתוך ארבעת התשובות האפשריות(.

1.2.דגשים למורה: 
•  הדמויות שנבחרו הן דמויות "שוברות סטראוטיפ", כאלו שיש 

   פער בין מה שיחשבו עליהן במבט ראשון ובין מה שיתגלה 
   לגביהן )הכי "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו"(.

•  לפני חשיפת התשובות חשוב לשאול את התלמידים מה גרם 
   להם לבחור בתשובה שבחרו )ככל הנראה הסיבה לבחירה 

   תמיד תיהיה קשורה למאפיינים חיצונים של הדמות כגון: יופי, 
   נכות וכד. 

1.3.  בסוף המצגת נשאל את הילדים מה הם למדו מהמשחקון 
        ששיחקנו עכשיו? )תשובות אפשריות : לא תמיד מה שאנחנו 

        חושבים על האדם בפעם הראשונה שאנחנו פוגשים אותו הוא 
        נכון, שהמראה של האדם יכול לגרום לנו לחשוב עליו כל מיני 

        דברים שהם לא נכונים ועוד.(

2. נקשר את הדברים שהם אומרים לנושא השיעור ונרשום על הלוח את 
הפתגם: "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו" .

2.1.  נשאל את התלמידים אם מישהו מכיר את הפתגם הזה.



2.2.  נסביר את הפתגם : לכולנו יש נטייה טבעית להסתכל על 
        החיצוניות של הקנקן – על הצורה או הצבע שלו, אבל חשוב 

        יותר להתייחס ְלָמה שיש בו: למה שהקנקן מכיל בתוכו. ואותו 
        דבר ביחס לאנשים – במקום להסתכל רק על צורתו של האדם 

        או על צבע עורו או על סמלי הסטטוס שלו, חשוב יותר 
        להתייחס למה שיש בו: לתכונות האופי שלו ולעולמו הפנימי.

3. נסביר לתלמידים שכעת נספר את הסיפור של  "אדומים מול 
    כחולים" שמחזק לנו את הנושא שלא צריך להסתכל רק על 
    החיצוניות של האדם , אלא על האופי שלו, והתכונות שלו.  

4. נתחיל בקריאת הספר 
4.1.  נעצור בסוף עמוד 7 ונבקש מהתלמידים לתת דוגמאות 

        למקרים שבהם התייחסו למישהו רק לפי הצורה החיצונית שלו 
        ולא לפי האופי שלו או ההתנהגות שלו?

4.2.  נמשיך בקריאת הספר עד עמוד 15 )כולל(

5. נשחק את המשחק "אדומים מול כחולים"
5.1. נחלק את הכיתה ל – שתי קבוצות: בנים ובנות ונבקש מהם 

       להסתדר לפי הקבוצות
5.2. לבנות נדביק על המצח/יד  מדבקות אדומות ולבנים מדבקות 

       כחולות. 
5.3. סביר לתלמידים שכעת אנחנו נשאל אותם סדרת שאלות וכל 
       הילדים שיש להם תשובה זהה משתי הקבוצות  יגיעו למורה 
       והיא תדביק להם מדבקה נוספת בצבע אחר על המצח / יד. 

           5.3.1. דגשים למורה: 
•  בסיום כל שאלה יש להדביק על התלמידים שתשובתם 

   זהה מדבקה בצבע אחד. 
•  לכל שאלה יש צבע משלה – אין לחזור על הצבעים 

   משאלה לשאלה.
המטרה היא שבסוף הפעילות הילדים יהיו מלאים במדבקות 
בכל מיני צבעים דבר שימחיש את זה שגם אם הם נמצאים 

בקבוצות שונות חיצונית, עדיין יש המון דברים משותפים שלא 
היינו מגלים אם לא היינו  מכירים יותר לעומק את החברים 

בכיתה.



5.4. נשחק במשחק אדומים מול כחולים )ניעזר בדף השאלות 
       המצורף(.

 
5.5. נסכם את המשחק:

5.5.1. נבקש מהתלמידים להסתכל על עצמם ונשאל אותם מה 
          הם רואים? )לכל תלמיד יש המון מדבקות בכל מיני

          צבעים(. 
 5.5.2. נשאל אותם מה זה אומר עליהם ביחס לשאר ילדי 

          הכיתה? 
5.5.3. נשאל אותם מה הם למדו מהמשחק הזה?

5.5.4. נסביר לתלמידים שגם אם לפעמים נראה לנו או שאומרים 
          לנו על ילד שהוא אחר / שונה /מפחיד )כמו בספר( , בסופו 
          של דבר לכולנו יש דברים דומים שמחברים בינינו. גם אם 

          אנחנו שונים מבחינה חיצונית.  לא משנה איך אנחנו 
          נראים, מה שמשנה זה מה שיש לנו בפנים כי זה מה 

          שמחבר אותנו. 

5.5.4.1. נשאל את התלמידים האם הם חושבים שמאי וגיא 
             גם הבינו את זה? )הרי הם ברחו יחד למרות 

            האזהרות של המשפחות(

6. סיים את קריאת הספר.

7. נסכם את הספר באמצעות דיון: 
       7.1. נשאל את התלמידים( מה המסקנה שלהם מהסיפור על 

              האדומים מול הכחולים? )עזרו להם להגיע למסקנה 
              שלפעמים החיצוניות יפה וזוהרת אך הצד הפנימי לא נעים, 
              ולפעמים בדיוק להפך – החיצוניות לא יפה אבל הפנימיות 

              נפלאה ונהדרת(
       7.2. נסביר לתלמידים:  כמו שהבנתם גם מהסיפור של אדומים 

              מול כחולים, אנחנו לא צריכים לשפוט אנשים אחרים רק 
              לפי המראה החיצוני שלהם. זה נכון שלפעמים מישהו ששונה 
              מאיתנו מעורר בנו תחושות שונות כמו פחד, רתיעה וכדומה.  
             התחושות האלה הן נורמליות לגמרי. יחד עם זאת חשוב לזכור 

             שאנשים אומנם שונים אך גם דומים בהמון דברים ובשביל 



סיכום
לסיכום השיעור נספר לתלמידים שיש לנו סוד קטן בשבילם – 

  גם הספר הזה בעצמו, נכתב באמצעות נדיבותם של 38 מאיירים, 
 הכי טובים בעולם , שתרמו )נתנו בחינם(  את האיורים שלהם לספר. 

ויותר מזה – כל הכסף שנאסף ממכירות הספר נתרמו לעמותה 
מיוחדת במינה. זוהי נדיבות. 

להכיר אחד את השני אנחנו צריכים להסתכל על הפנימיות של האדם, 
על האופי והתכונות שלו. אם נעשה את זה נייצר מסביבנו עולם הרבה 

יותר טוב ונעים ונכיר חברים חדשים

8. נציג לילדים את הפוליגל שהכנו מראש ונסביר לילדים שכעת ניצור 
    ביחד עולם שבו לא מסתכלים על "הקנקן", על החיצוניות של 

    האדם, אלא מתייחסים לעובדה שכולנו בני אדם שאולי נראים 
    שונים אבל יש לנו הרבה דברים משותפים. 

8.1. נפזר את הציורים במרכז הכיתה וכל אחד יבחר ציור שהוא 
       מתחבר אליו ומייצג מבחינתו את הפתגם. את הציור הוא צריך 

       לצבוע ואז להדביק אותו על הפוליגל בעזרת המורה.
8.2. בסוף הפעילות כדאי לשאול את התלמידים מדוע בחרו 

       את הציורים ולתת להם להסביר איך מבחינתם הם מייצגים
       את הפתגם.  

8.3. את התוצר ניתן לתלות על אחד מקירות הכיתה. 



שאלות למשחק "אדומים מול כחולים"
1. למי יש חיית מחמד בבית?

2. למי יש סוניפלייסטיישן /אקסבוקס בבית?

3. למי יש עוד 2 אחים/אחיות בבית?

4. מי חושב שהוא נדיב?

5. מי נמצא בחוג כדורגל ? כדורסל? קרמיקה )או כל חוג אחר לבחירת המורה ....(

6. מי קורא ספר כל ערב?

7. מי טס ליוון/ כרתים/ כל מדינה אחרת )לבחירת המורה(

8. מי אוהב לרכב על אופניים?

9. מי אוהב לאכול פסטה ברוטב עגבניות?

10.מי לא אוהב כשכועסים עליו?

11. מי מעדיף לשחק עם חברים על פני מסכים?

12. מי מכיר את הספר דירה להשכיר?

13. למי יש אמא שיש לה את האות ר' בשם?

14. למי יש שם משפחה עם 4 אותיות?

15. מי אוהב לעזור לחבר שנמצא בצרה?

16. למי יש חורים בשיניים?

17. מי ראה סרט בקולנוע בשבוע האחרון?

18. מי אוהב יותר עגבניות מאשר מלפפונים?

19. מי יודע להכין כדורי שוקולד?

20. מי רב עם האחים שלו לפחות פעם ביום?




















