
 דימוי גוף  –  בסרט דיון לאחר צפייה 

מש חוויה  היא  בסרט  צוחקים,  והצפייה  כמותם,  נהנים  המורים,  אתם  שווים.  אתם  המסך  בפני  ולתלמידים.  למורה  תפת 

ומתרגשים כמותם. לאחר החוויה המשותפת ניתן לשוחח על הסרט. אבל מה שחשוב הוא להקשיב. הקשיבו כיצד  מופתעים 

 משוחחים על רגשותיהם וכיצד הם מביעים את מחשבותיהם.התלמידים 

: הסרט התיעודי נותן אפשרות לראות בחירות של אדם אמיתי, לשמוע דעות חדשות  מטרת הצפייה והדיון לאחר צפייה בסרט

 . והדיון בסופו עוזר לתלמידים להתבטא

 בחרו ממאגר השאלות את השאלות המתאימות לסרט ולכיתה.-א
 בדקו מראש כי הסרט תואם לכיתה.  -ב

 

    :לדיון לאחר צפייה בסרט שאלות 

 הנושא ?מה למעשה מספרים לנו בסרט ? מה 

 השראה ?מעוררת האם גיבור הסרט מסכן או דמות  -

 מה הבעיה שעולה בסרט ? ?קושי האם קיים מהי הדילמה ?  -

 ומה בסוף ? האם היה שינוי ? מה חשבתם על גיבור הסרט בהתחלה  -

 ועם מי מהן אתם הכי מזדהים ?  ? מה הן מייצגות? מיהן הדמויות הנוספות בסרט -

 ? שחווה את אותו הדבר כמו גיבור הסרטהאם אתם מכירים אדם  -

 מה אתם לומדים מגיבור הסרט ?  -

 אם תפגשו את גיבור הסרט במציאות מה תאמרו לו ?  -

 למה חשוב לבמאי להביא את הסיפור הזה לקהל ?  -

 אם תפגשו אדם שזו גם המציאות שלו, מה תוכלו לומר לו ? -

 ו עליו עוד במהלך היום ..  חישבו על משפט אחד שנאמר בסרט שהשפיע עליכם ואולי תחשב -

 

 דימוי גוף  שאלות על

 ?תכונות אופי או ? מראה חיצונים עצמכלפי  בני נוער לפי מה נקבע היחס של -

 ?? מראה חיצוני? תכונות אופיו ינ כלפלפי מה נקבע יחס החברה   -

 ברשתות החברתיות באמת קשורה למראה החיצוני ? עד כמה כמות הלייקים  -

 ?מהי מידת ההשפעה של החברה על היחס שלי לעצמי -

 כם? שאתם אוהבים מאוד, מה הפך אותה למשמעותית בחיי דמות חשבו על  -

בוחרים חברים לפי מראה חיצוני |  |  דוגמנים תמיד מאושרים |  אישה יפה מצליחה יותר : נכון / לא נכון  -

 מה יפה ומה לא | רוב המתבגרים מרוצים מהמראה שלהם  התקשורת קובעת 

 ... שאתם אוהבים בעצמכם  שלוש תכונות מנו  -

 מנה תכונת אופי אחת שמיחדת אתכם ובגללה אוהבים אתכם...  -


