 .1אחריות בשבילי היא לגלות יוזמה ברעיון ובביצוע
מתחילת הפרויקט ועד סופו.
 .2מבחינתי אחריות היא להגיע בזמן לעבודה ,לדאוג
לילדיי ולתלמידיי ,ולבשל.
 .3אחריות בשבילי היא דרך חיים.
 .4אחריות לדעתנו היא היכולת לבצע את המטלה על
הצד הטוב ביותר.
 .5אחריות בשבילי היא לבצע את המוטל עלי ולשאת
בתוצאות לחיוב ולשלילה.
 .6אחריות בשבילי זה עקביות.
 .7אחריות היא היכולת לקחת על עצמי
מחויבויות ומטלות ולמלאן באופן רציני.
 .8אחריות זה למלא אחר המשימות שעליהן התחייבתי.
 .9אחריות בשבילי זה לשמור על היקר לי מכל.
 .11אחריות בשבילי היא לבצע את המוטל עלי ולשאת
בתוצאות לחיוב ולשלילה.
 .11אחריות בשבילי ,קודם לכל מתחילה בי ובמעשיי.
 .12אחריות בשבילי זה לדאוג לכל הסובבים אותי.

דווקא אני
מילים :דנה שץ
לחן :דני רייכנטל

אם משהו יזוז פה זה יתחיל אצלי
אם משהו ישתנה פה זה יקרה בגללי
אם משהו מפריע לי אני אומר
כבר לא יהיה בסדר אם אני לא אתעורר
דווקא אני מוכן לעשות
דווקא אני רוצה לשנות
דווקא אני מכל העולם
דווקא אני ואז גם כולם
לוקח ברצינות את מה שהוא חושב
כבר לא עומד בצד
מתחיל להתערב
יודע שבסוף זה ישתלם לו בגדול
לוקח אחריות
שווה עם זה הכל
דווקא אני...

אני ואתה
מילים :אריק איינשטיין
לחן :מיקי גבריאלוב

אני ואתה נשנה את העולם,
אני ואתה אז יבואו כבר כולם,
אמרו את זה קודם לפני,
לא משנה  -אני ואתה נשנה את העולם.
אני ואתה ננסה מהתחלה,
יהיה לנו רע ,אין דבר זה לא נורא,
אמרו את זה קודם לפני,
זה לא משנה  -אני ואתה נשנה את העולם.
אני ואתה נשנה את העולם,
אני ואתה אז יבואו כבר כולם,
אמרו את זה קודם לפני,
לא משנה  -אני ואתה נשנה את העולם.

יד ביד
מילים :תלמה אליגון רוז
לחן :רוני וייס

כל אחד יישא קולו
יחד לעולם כולו
ונשירה פה אחד
יחד יד ביד.

יד ביד ולב אל לב
יחד כל דבר הולך
יד ביד כך בשרשרת
והדרך מתקצרת.

כל אחד יתן מעט
כל אחד יושיט רק יד
יחד יחד לא לבד
אל האור נצעד.

יחד יחד לעולם
ברוגז ברוגז אף פעם
יד ביד מול כל מכשול
יחד במחול.

יד ביד ולב אל לב...

יד ביד ולב אל לב...
פה אחד שירנו רם
איש לאיש ואיש זה עם
יד ביד שלום נאמר
יחד למחר.

את ידי כך בידך
יחד כל המשפחה
איש אחד בלב אחד
יחד יד ביד.
יד ביד ולב אל לב...
פה אחד שירנו רם
יחד יחד כאן כולם
ונשירה פה אחד
יחד יד ביד.

מטלות דיון וכתיבה
* מה ניתן ללמוד מהשירים על ערך ה"אחריות"?
* האם כל אחד יכול לקחת על עצמן אחריות?
* כיצד לוקחים אחריות?
* על מה ניתן לקחת אחריות?
* מהי חשיבות האחריות בחיי היום יום?
* מה ידוע לכם על המושג "אחריות"?
* האם לדעתכם זה קשה או קל לקחת אחריות? הסבירו.
* האם רק המבוגרים צריכים להיות אחראים? הסבירו.

* הסבירו את הקשר בין הביטוי בתמונה למושג "אחריות".
* אילו ביטויים נוספים שאתם מכירים קשורים לאחריות?

