מגרה  8דימויים
כמה פעמים אמרנו על סרט  ,על שיעור ,או על ביקור ,שהוא "נמשך כמו מסטיק?" כמה
פעמים אמרנו על מישהו שהוא "יבש" (משעמם) ,או "נדבק" (כופה את עצמו) או
"מתוק" (חמוד) .הרבה ,נכון? ומדוע? כי הדמוי מטיב לבטא את התחושה ,התכונה ,או
הרגש ,באופן מדויק יותר וחסכוני יותר במילים.
דימויים רבים כבר נעשו לחלק משפת היום יום עד כי מרוב שימוש ,נשחקו ואבדו מכוח
הבעתם.
באמצעות חיטוט במגרה זו ניצור דימויים רעננים למצבים שונים המוכרים לנו מחיי היום
יום.

בואו נתחיל!
השלימו את המשפטים הבאים:
תחילה כתבו אותם בשקט ,כדי לאפשר ריכוז ומחשבה לכל אחד,

כשאני עצוב אני מרגיש כמו....
כשאני כועס אני מרגיש כמו....
כשאני עייף אני מרגיש כמו....
כשאני מאוכזב אני מרגיש כמו....
כשאני נעלב אני מרגיש כמו....
כשאני רעב אני מרגיש כמו....
כשאומרים לי מילה טובה אני מרגיש כמו...
כשלא מזמינים אותי אני מרגיש כמו...
כשמזמינים אותי אני מרגיש כמו...
כשנותנים לי מתנה אני מרגיש כמו....
כשמשהו מוכר מת אני מרגיש כמו....
כשאני רב עם אנשים אני כמו...
כשאני מצחיק אנשים אני כמו...
כשאני עושה מעשה יפה אני כמו
ובעצם אני( .....דימוי ללא שימוש במילה כמו)
לפניכם דוגמאות לדימויים שנתנו ילדים אחרים

ולאחר מכן ,שתפו.

כשאני עצוב אני מרגיש כמו
סערה בים (גל)
דף שנתלש ממחברת (משי)
עלה שנשר מהעץ (שירה)
עץ ערום בחורף(שי לי)
פרח שנבל והושלך לאדמה
(חיים)
ילד אובד (טליה)
טיפת מים במדבר (יובל)
אגם בלי מים (רון)
ילד בפעם הראשונה בגן חדש
(טל)

כשאני נעלב אני מרגיש
כמו
זכוכית שהתנפצה (גל)
כוס שבורה (לין)
קיפוד (יובל)
כאילו פילח את ליבי
כדור(אופק)
שנפער בתוכי חור שגדל ללא
הפסקה (שירה)
חתול פחדן (טליה)
צימוק שלא אומר דבר (אייל)
מוטח לשדה קוצים (רון)
עץ בשלכת שלו (דניאל)

כשאני כועס אני מרגיש כמו
מים רותחים ומבעבעים (לין)
רוצח בשדרה חשוכה (אופק)
קרנף שנתקע לו קוץ ברגל (משי)
כדורגלן שנתקל ביריב (יונתן)
להבה מתפרצת (שירה)
שור באור הזרקורים בזירה (שי
לי)
מפל גועש (רון)
הר געש מתפרץ (דניאל)
חיית בר כלואה בכלוב (טל)

כשאומרים לי מילה טובה אני
מרגיש כמו
הגלים המתנפצים אל החוף (גל)
אלוהים (נועם)
פרח מלבלב (אופק)
שאני מסוגל לגעת בכוכבים (משי)
ענן המרחף בשמיים (שירה)
אריה שמביא אוכל לגורים שלו (חיים)
כוכב שנוצץ (טליה)
שמש זורחת (רון)
פרח פורח (דניאל)
ילד קטן שעשה את צעדו הראשון
(טל)

כשאני עייף אני מרגיש כמו
פרי מעוך על הרצפה (לין)
סנדויץ שהיה (שנשכח) בתיק
מסטיק שלעסו אותו שבוע
(זוהר)
צלצול שלעולם לא נגמר
(טליה)
נמלה הנושאת את משאה על
גבה (טל)
ציפור שהולכת למות (ליזה)

כשנותנים לי מתנה אני מרגיש כמו
תינוק שקיבל עוגיה(גל)
גור חתולים המתעטף בקטיפה (שירה)
תינוק שקיבל סוכריה (טליה)

כשאני רעב אני מרגיש כמו
/כאילו
יש לי בלון בבטן שמתנפח ומתנפח
ופתאום יצא לו האוויר (עדו)
כמו קבצן (גל)
זאב המשחר לטרף (אופק)

אבטיח אכול מבפנים (משי)
פושע הנמלט מן החוק (שירה)
זאב ללא תקנה (חיים)
חייל לפני מלחמה (דניאל)
אריה אחד בעדר של יעלים (טל)

כשמשהו מוכר מת אני מרגיש כמו
גלים שממשיכים הלאה (גל)
כאילו כל הקירות מתמוטטים (לין)

כששוכחים אותי אני מרגיש כמו
סוס שאיבד את העדר(גל)

שיש לי חור בלב (משי)

כדור שנחבט (טליה)

חפץ שנבלע בחור שחור (יונתן)
גל שנשבר אל המזח (טליה)
ענן (יובל)
שהאדמה קורסת (רון)

טיפה שהתנתקה (אופק)
בובה שאף פעם לא משחקים בה
(יונתן)
ציפור שלהקתה עזבה (שירה)
דג בלי להקה (רון)

כשאני אוהב אני כמו
ילד שקיבל מתנה (גל)
בלון שעף באוויר (לין)

פרח מלבלב (משי)
תינוק ברגע שהגיע לעולם
(שירה)
ציפור שעפה בשמיים (טליה)
זר ורדים (רון)
שדה פרחים פורח (דניאל)
נהר שנשפך (גואה)

כשאני עושה מעשה יפה

כשאני מצחיק אנשים אני כמו

אני כמו פרח יפה שמשמח
אנשים (לין)
אריה המבליט את חזהו
בגאווה (אופק)
פרפר המאבק שני פרחים
(שירה)
כמו במעלה ההר (שי לי)
נחל זורם (טליה)
מדרגות לאתרים (רון)

תינוק שנולד (גל)
מפה חגיגית (טליה)
קולות תופים (רון)

ובעצם אני

כשאני רב עם אנשים אני כמו
מסטיק שנתפס בשיער (גל)
תיש הנלחם על מעמדו (אופק)
שור זועם (אייל)
פרד עיקש ועומד על מקומו (שי לי)
ציפור שנודדת ממקום למקום (חיים)
אחד שהולם עם פטיש במסמר
(טליה)

כוס מים שנשברה ומתיזה לכל

כמו עץ שמחכה לגדול (לין)
העברים (משי)
עולם ומלואו (אופק)ברוס לי שמולו  02אויבים (יונתן)
מכווצת קפיץ ללא הועיל (שירה)
מעין פרח באמצע לבלובו (שירה)
כמו נהר .תמיד זורם תמיד ממשיך (שי לי)
דג קטן בים גדול (רון)
פינוקיו  .סקרן ואוהב מידי פעם לשקר (דניאל)
פאזל (טל)

