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קומיקס
שיחה המודגמת באיור

מסייע להבנת חילופי הדברים המהירים

יעיל להורים ולמטפלים



מטרות

.מציאת פתרונות לבעיות•

.הכנה לעתיד•
שיפור  

ההבנה  

החברתית



בשיחה רגילה

התלמיד והמבוגר 

פונים אחד אל  

השני

בשיחות קומיקס

התלמיד והמבוגר יושבים  

זה ליד זה כשקיים קשב  

משותף על הנייר
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אמצעי הוראה

חיסרוןיתרון

,  לשנות, קל למחוקלוח מחיק

יש אפשרות לשימוש  

בצבעים מגוונים

.  חוסר מקום

.לא ניתן לשמור

ניתן לשמור ולעבור בעתיד  דף נייר

.  על האיורים

יש אפשרות לשימוש  

..בצבעים מגוונים

קשה לשנות אם משתמשים  

.בצבעים



רציונל

.  ויזואליזציה•

.TOMתשובה לקושי ב •

השימוש בצבעים ובסימבולים הופך מושגים חברתיים  •
.למובנים יותר

שמונה סימבולים  

משמשים לייצוג  

מיומנויות שיחה 

בסיסיות

הצבעים משקפים  

את הרגש המלווה  

את המחשבה  

והדיבור



כל הילדים  

, משוחחים

גם אני 

רוצה

אני לא  

אוהב כשדן 

מפריע לנו 

יחהבש

דרך טובה יותר להצטרף לשיחה היא להקשיב על מה  . להתפרץ לשיחה זו חוצפה

.לדבר על תחתונים עם החברים גורם להם להרגיש לא בנח. מדברים ולהעיר בנושא



מילון הסימבולים

.  הסימבולים מייצגים מילים ומושגים וקל לצייר אותם•

.לתהליך השיחהתמיכה ויזואלית מוסיפים •

הסימבולים של  

שיחת הקומיקס
הסימבולים שלי



להקשיב•

לקטוע•

לדבר בעוצמה•

לדבר בשקט•

דיבור•

מחשבה•

בוקר טוב המורה היום טקס רבין

הסימבולים של 

הקומיקס



הסימבולים שלי

.  מדובר במילון שמתפתח•

.  מקומות מסוימים, סימבולים לאנשים מסוימים•

.של הכליפרסונליזציהיוצר •
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תהליך

: המטרה

הילד מוביל את 

התהליך  



עכשיו אנחנו נשוחח  ": למשל, המבוגר מציג את הפעילות•

:ומצייר דמות ובועת שיחה, "ובזמן השיחה נצייר

השיחה המאוירת הראשונה משמשת להרגיל את התלמיד  

לצייר במהלך השיחה

בוא נשוחח על הטיול למערת "
"?מי נסע אתך, הנטיפים



סמול טוק: מבנה השיחה 

.  שיחות קומיקס מתחילות בשיחת חולין•

. לדמות שיחה אמתית: החשיבות החברתית•

!יוסי הרביץ לי

מנהל



נושא מרכזי: מבנה השיחה

אם המיקום  : מיקום השיחהסימבול שמתאר את •

.מוסיפים סימבול, משתנה בהמשך

מה  , הי

?העניינים
מה  , סבבה

?שלומך
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:  למשל, המבוגר מנחה את התלמיד בשאלות

(התלמיד מצייר עצמו ברחוב)? איפה אתה•

(התלמיד מצייר אדם שני)? מי עוד נמצא אתך•

(התלמיד מצייר אופניים)? מה אתה עושה•

(התלמיד מצייר יד לאדם השני שדוחפת אותו)? מה קרה•

(התלמיד מצייר בועת דיבור)? מה אמרת•

(התלמיד מצייר בועת מחשבה)? מה חשבת כשאמרת את זה•

(מצייר בועת מחשבה לשני)? האחר חשב כשאמרת את זהמה •



.........השאלות הקשות ביותר הן אלו שנוגעות ל•

.  תן את התשובה, אם התלמיד לא יכול לענות•

אם הוא נותן תשובה לא מדויקת מקבלים אך  •

.מציעים אפשרות נוספת

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tBhdB7arsoDsNM&tbnid=BPKT39M7w8iG3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.parentingcourse.org/comic-strip-conversations/&ei=nKpPUtKQJ6bG0AW7rYCgAQ&bvm=bv.53537100,d.d2k&psig=AFQjCNG0wY51JKXHwz5aPhFVhdYNIM4bCg&ust=1381038948250913


.  תהליך, לכל שיחה יש מבנה•

נותן  : לאיור שלבי השיחה" משבצות"אפשר להשתמש ב•

.  לילד כיוון על סדר השיחה

.  אפשר להוסיף מספר סודר•



.  את השיחה לפני מציאת פתרונותלסכםיש •

,  ועכשיו

מזהים  

פתרונות  

חדשים  

לסיטואציה  

שהוצגה  
בקומיקס  
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.התלמיד מעלה את היתרונות והחסרונות לכל פתרון•

.התלמיד בוחר את הפתרון•

.  ניתן לכתוב גם סיפור חברתי•



אירוע עתידי

מי , מתי הוא יתחיל ויסתיים, מספק מידע על אירוע עתידי

.  מה מצופה לקרות, יהיה מעורב
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רגשות

מסמנים את התוכן הרגשי של הדיבור והמחשבות בצבע

מתוסכל

רעיון חיובי, ידידותיות, שמחה

חוסר ידידותיות, כעס, הקנטה, רעיון לא טוב

חוסר נוחות, עצב

נעימות, נוחות

גאווה

פחד



. אחד בכל פעם, מציגים את הצבעים בהדרגה•

.  מתחילים עם רגשות בסיסיים•

מרים חוזרת מהמסיבה ומציירת את עצמה  , למשל•

אני אכתוב שאני מאוד  , הייתי כל כך שמחה"ואומרת 

המורה מציעה למרים  ". אוהבת מסיבות יום הולדת

ומסבירה שכשכותבים משהו ירוקלכתוב את המילים ב

.צובעים אותו בירוק, שמח
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.  כמובן שניתן לצבוע משפטים ביותר מצבע אחד

אני רוצה 

ללכת  

ללונה

פארק

אני רוצה 

ללכת  

ללונה

פארק


