רעיונות למשחקים ופעילויות במפגשים
חברתיים באוויר הפתוח...
עריכה :הילה ציפור,
מדריכת חינוך חברתי.
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 . 1סבב "מה נשמע"-
מומלץ להשתמש בקלפי השיח.
 . 2משחק שאלות-
מחנכת הכיתה מכינה פתקים עם שאלות ,התלמידים יושבים
במעגל .מוסיקה מתנגנת ברקע ,כאשר המוסיקה נעצרת היא מניחה
פתק עם שאלה מאחורי גבו של אחד התלמידים .הילד שענה על
השאלה הוא הבא בתור להניח פתק עם שאלה מאחורי גבו של אחד
הילדים.
. 3שעון פגישות-
כל תלמיד מקבל דף עם שעון .התלמידים מסתובבים במרחב
וקובעים פגישה לכל "שעה עגולה" .כאשר שעון הפגישות של כל
התלמידים מלא ,מחנכת הכיתה כורזת על השעה וכל זוג מתיישב
לשוחח( .אורך כל פגישה כ  2-3דקות) .כדאי להכין נושא לכל
פגישה -מאכל אהוב ,המשפחה שלי ,תחביבים ,משהו חדש שלמדתי
על עצמי ,חלום וכו...

 .4מגלים עליי -כל תלמיד כותב על פתק משהו שהוא חושב שאף אחד לא יודע עליו .מניחים את הפתקים
בערימה ובכל פעם שולפים פתק אחד והילדים צריכים לנסות לנחש מי הילד שכתב את המשפט.
 .5שרשרת חפצים -מחלקים את הילדים לשתי קבוצות ,כל קבוצה צריכה ליצור שרשרת חפצים כמה
שיותר ארוכה בזמן קצוב.
 .6שיתוף בתמונות -כל תלמיד נדרש להביא למפגש תמונה אשר משקפת אותו או כל דבר אחר שהוא
רוצה להציג .מחנכת הכיתה מכינה פתקים מקופלים על מספרים כמספר הילדים ונותנת לכל תלמיד
מספר ,מחנכת הכיתה שולפת בכל פעם מספר והילד שקיבל את המספר שנשלף צריך לשתף בתמונה.
 . 7משחקי פנטומימה /דרמה -המחזות של סיפורים קצרים /אגדות מוכרות /ניחוש פתגמים בפנטומימה
וכו...
 .8חפש את המטמון -מחנכת הכיתה מכינה משימות וחידות ומטמינה את הפתקים לאור המסלול .בכל
פעם הילדים מחפשים את הפתק ,מבצעים את המשימה ומקבלים רמז על היעד הבא עד אשר הם מגיעים
אל המטמון .המטמון יכול להיות פאזל של תמונה כיתתית או משהו סנטימנטלי אחר.

" .9מלך התנועות" -ילדי הכיתה יושבים במעגל ,בכל תור יוצא תלמיד החוצה ,בוחרים מיהו המלך
ומבצעים את התנועות כפי שהוא מבצע בדיוק .הילד שיצא החוצה צריך לנסות לנחש מיהו מלך התנועות.
 .10כסאות נופלים -כל תלמיד מטה את הכסא שלו מעט קדימה ,כאשר המורה אומרת הופ כל תלמיד נע
צעד ימינה ותופס בידיו את הכסא שמימנו.
" .11דג מלוח".

. 12 .תחרויות שירים -מחלקים את הכיתה לשתי קבוצות .בכל תור מחנכת הכיתה מכריזה על הנושא וילדי
הכיתה צריכים לחשוב על כמה שיותר שירים בנושא הזה ולכתוב אותם בזמן מוקצב .כאשר נגמר הזמן כל
קבוצה בתורה שרה שיר אחד שהם כתבו ,הקבוצה המנצחת היא הקבוצה שחשבה על יותר שירים.
 . 13הכנת כדורי שוקולד -כל תלמיד מביא עמו שקית עם ביסקוויטים ,קקאו ,מעט חלב ומעט סוכר .כל תלמיד
מכין לעצמו כדורי שוקולד ואכלים יחדיו.
 ". 14הרוח נושבת" -מחנכת הכיתה אומרת -הרוח נושבת לכיוון כל מי ש ...כל התלמידים אשר מזדהים עם
המשפט מחליפים מקומות ביניהם .ניתן להשתמש בקלפי הרוח נושבת.
. 15כדורגל סיני -התלמידים עומדים במעגל עם רגליים מפוסקות .כל ילד שהכדור מגיע לידיו מנסה להבקיע גול
על ידי הכנסת הכדור בין רגליו של אחד המשתתפים .מי שנכנס כדור בין רגליו מתהפך וממשיך לשחק הפוך,
במידה ואחד המשתתפים הצליח להכניס לו שוב את הכדור בין הרגליים ,אותו הילד יוצא מהמשחק.
 . 16גלגל המזל משימות קבוצתיות -מחלקים את הקבוצה לשתי קבוצות או יותר .יש להקפיד על מספר זהה של
משתתפים בכל קבוצה .בכל פעם מחנכת הכיתה מסובבת את הגלגל .על חברי הקבוצה לבצע את המשימה כמה
שיותר מהר .רעיונות למשימות :להסתדר לפי הגובה ,להסתדר לפי הא"ב ,איסוף חפצים ועוד...
 . 17משחק הדגל -יש להביא דגל שונה לכל קבוצה .מחלקים את הכיתה ל  2קבוצות .כל קבוצה ממקמת את
הדגל שלה במקום שהיא בוחרת .מטרת המשחק היא "לכבוש" את דגל האויב ,יש לקחת את הדגל של האויב
ולרוץ מבלי להיתפס .הקבוצה המנצחת היא הקבוצה שהצלחה לקחת לקבוצה השנייה את הדגל מבלי להיתפס.

"אם יוצאים מגיעים
למקומות נפלאים"..

