








בס"ד

מרגישון - פנקס קסם לעידוד ולהעצמה 
 מבית 'טיפטופים'

מה באמת עושים איתו?

בקובץ תמצאו כריכה ודף ההפעלה. 
מומלץ לצלם את דפי המרגישון כמספר הילדים )מצורף קובץ 	 

לבנים ולאחריו לבנות( ולאגוד אותם ביחד, וכל פעם לתת 
פוקוס לילד אחר. )השארנו 1.5 ס"מ מלמעלה במידה ורוצים 

כריכת ספירל(
השארנו עיגול לכתיבת שם/להדבקת תמונה של הילד הנבחר	 
־לצד כל פעילות השארנו מקום בו ניתן להדביק תמונה או לכ	 

תוב את שם הילד.

אנשי חינוך,
• ניתן לייחד בגן את 'פינת הנסיך/הנסיכה' ולבחור כל יום ילד/	

ילדה שיהיה נסיך/ נסיכת היום שהתנהגותו תעורר השראה 
ותהווה דוגמא לשאר הילדים )אפשר לבחור מתוך רשימה או 

לעשות הגרלה(,

• ולתעד 	 לכתוב  או  סמיילים  להדביק מדבקות משוב,  אפשר 
את התנהגותו של הילד ואפשר גם לתת לילד למלא לבד ...

• בסיום כל יום מומלץ לשתף את הדף עם שאר הילדים תוך 	
העצמת הילד הנבחר.

־כך שבסוף היום ה'נסיך' הנבחר יקבל את הדף הביתה )השא
רנו די מקום לחתימת ההורים אם רוצים(



הורים
• הילדים 	 בחדר  בולט  במקום  ריק  דף  ילד  לכל  לתלות  ניתן 

כאשר הילד מבצע את הפעילות הוא מדביק לעצמו מדבקה 
/מצייר סמיילי וכו', )לאחר מספר ימים ניתן לצ'פר את הילד, 

־למרות שהלוח המלא וחווית ההצלחה יתרמו להרגשתו הטו
בה	יותר מכל ממתק או פרס אחר(.

• ניתן גם להשתמש להעצמה של ילד אחר בכל יום או של ילד 	
ספציפי שזקוק לכך.

אנחנו ממליצים....
ולכן אנו ממליצים 	  וחיזוק  חשוב מאוד לשים דגש על העצמה 

להשתמש במחמאות ספציפיות, מדוייקות ואמתיות.  

־כדי לא להגיע למקום של תחרות, קנאה ותיסכול חלילה, המל	 
צתינו לבחור את נסיך /נסיכה מראש ולא כפרס על פי התנהגות 

טובה.
	הקפידו להעצים ולעודד את הילד ביחס לעצמו ולא ביחס לחבריו.

הקובץ ניתן לשימוש חופשי לחברי רשימת התפוצה של 'טיפטופים'
כמובן  )ניתן  רשום  שאינו  למי  הקובץ  את  /להעביר  לצלם  אסור 

להירשם חינם(.

מחכים לכם תמיד פה:(
טיפטופים 
ym5744010@gmail.com
 /https://www.tiftufim.net
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