פעילויות משחקיות
לחזרה ללימודים

אחת השאלות שנשאלות בימים אלו בנושא פתיחת הלימודים הוא כיצד פותחים שנה בזום
וכיצד ניתן ליצור להכיר את התלמידים דרך מסך .למרות שאנו מאמינים שאין תחליף
למפגש פיזי האילוצים מכתיבים פשרות ויתכן ולא תוכלו להפגש עם התלמידים פנים אל פנים,
לפניכם קובץ הצעות לפעילויות במרחב פיזי ופעילויות הכרות מרחוק.

כל בעלי התכונות המשותפות
הקבוצה יושבת במעגל.
משתתף אחד עומד במרכז ומכריז על תכונה או מאפיין דוגמת' :כל מי שנועל נעלי ספורט להחליף מקומות'.
כל מי שנועל נעלי ספורט צריך לקום ממקומו ולהחליף מקום עם משתתף אחר שקם.
אסור להחליף מקום עם משתתף שיושב צמוד.
מטרת העומד במרכז היא לנסות ולתפוס מקום של אחד מאלו שקמו להחליף מקום.
המשתתף שנשאר ללא כיסא הופך למכריז.

כל מי ששמו
המשתתפים יושבים במעגל על גבי כסאות.
במרכז המעגל מניחים חפץ כלשהו ,המנחה מכריז על מאפיין :כל המשתתפים ששמם נלקח
מהתנ"ך ,ששמם גם של בן וגם של בת...
המשתתפים שעונים על מאפיין זה ,צריכים לקום ולנסות לתפוס את החפץ שבמרכז.
הראשון שהצליח אוחז את החפץ ,אומר את שמו ומכריז על המאפיין הבא.

כיסא אין מקום יש
המשתתפים יושבים במעגל על גבי כסאות.
אחד המשתתפים מתנדב לעמוד במרכז המעגל.
על פי כיוון השעון עובר המשתתף שיושב ליד הכיסא הריק אל הכיסא ואחריו ממשיך שכנו.
על המשתתף במרכז המעגל לנסות ולתפוס שנית את מקומו במעגל.
הצליח לתפוס כסה ריק ,המשתתף שהיה צריך לעבור לכיסא קם ממקומו וכעת הוא במרכז המעגל
מנסה לתפוס מקום בכיסא הריק.

הכיסא ואתה
במרכז המעגל כסא ומטפחת.
העומד במרכז המעגל צריך לקחת את המטפחת מהכיסא ולציין בקול רם'-הכיסא'
עם המטפחת הוא ניגש לאחד המשתתפים  ,טופח עליו בעדינות עם המטפחת ואומר לו 'אתה'
מיד אחר כך עליו לרוץ ולהניח את המטפחת על הכיסא .
משתתף שטפחו עליו עם המטפחת צריך לקום מהכיסא לרוץ אל הכיסא שבמרכז החדר לקחת את
המטפחת ולנסות לטפוח על זה שזימן אותו לפני שהוא מצליח להתיישב בכיסא שהתפנה.

נייר טואלט
המשתתפים יושבים במעגל על גבי כסאות.
מעבירים בין המשתתפים גליל של נייר טואלט ומבקשים מהם לחתוך חתיכה בכל גודל שיבחרו.
עם סיום הסבב מבקשים מהמשתתפים לחתוך את נייר הטואלט שבידם לחתיכות (נייר
הטואלט מחולק בפסי הפרדה נתלשים(.
בסבב ,על פי מספר החתיכות שבידם ,צריך כל משתתף לספר על עצמו :כל פיסת נייר-משפט.
המשפט 'תפסת מרובה – לא תפסת' מקבל במהלך הפעילות משמעות כאשר המשתתפים שחתכו חתיכה
גדולה למדי ומתקשים להרבות בפרטים על עצמם.

המטאטא
המשתתפים יושבים במעגל על גבי כסאות.
משתתף אחד עומד במרכז אוחז בידו מטאטא או מקל של מטאטא.
העומד במרכז קורא בשמו של אחד המשתתפים ומיד הוא עוזב את מקל המטאטא ופונה לעבר הכסא של
המשתתף שבשמו קרא.
המשתתף שקראו בשמו צריך לרוץ למרכז ולנסות לתפוס את מקל המטאטא לפני שהוא נופל לרצפה.
נפל המקל – על המשתתף לספר משהו על עצמו ואז לקרוא בשם של משתתף חדש.
הצליח לתפוס את המקל בטרם נפל – אינו מספר דבר על עצמו וקורא מיד בשם של משתתף חדש.

סלט פירות
הקבוצה יושבת במעגל.
המנחה נותן למשתתפים על-פי הסדר שמות של פירות  :בננה ,תפוז ,אפרסק ,תות..ושוב ...בננה ,תפוז,
אפרסק ,תות( ..ניתן לבחור כל פרי אחר על פי רצונכם) .יש לוודא שהמשתתפים זוכרים איזה פרי הם.
המנחה עומד במרכז ומכריז על פרי "כל התפוזים להחליף מקום"..
כל המשתתפים שקבלו שם של תפוז צריכים לקום ממקומם ולהחליף מקום ,לא אחד ליד השני.
המשתתף שעומד במרכז צריך ,בזמן זה ,לנסות ולתפוס מקום ישיבה שהתפנה במעגל.
הצליח -המשתתף שנשאר ללא כסה עומד כעת במרכז המעגל ומכריז שם של קבוצת פירות חדשה.
ניתן להכריז "סלט פירות" – כל המשתתפים קמים ממקומם ומחליפים מקום.

ספיד דייט
המשתתפים מתחלקים לשתי קבוצות שוות המסתדרות בשני מעגלים (בישיבה או בעמידה)
מעגל פנימי ומעגל חיצוני .משתתפי המעגל הפנימי ניצבים כשפניהם מול משתתפי המעגל החיצוני.
המנחה קובע את נושא השיחה בהתאם לאירוע .לפתיחה או הכרות :אני מספר על עצמי ,חוויות מהחופש,
ציפיות לשנה החדשה ,חוג ,משפחה ,תוכניות טלויזיה ,המקצוע שאני הכי שונא ומדוע ,וזה שאני הכי אוהב
ומדוע ..בסבב ,בזמן מוקצב ,נפגשים משתתף מהמעגל הפנימי עם משתתף מהמעגל החיצוני ומשוחחים
על הנושא הנתון .על פי הנחיות המנחה ,מחליפים בני זוג  -היושבים במעגל החיצוני זזים מקום אחד על פי
כיוון השעון וכך נוצרים זוגות חדשים.

זוגות זוגות
עזרים :פתקים עם זוגות מספרים זהים  -כמספר המשתתפים.
מהלך פעילות:
המשתתפים יושבים במעגל ,בסלסלה במרכז מניחים את הפתקים עם המספרים ומערבבים אותם.
כל משתתף שולף מהסלסילה פתק עם מספר.
המשתתפים מסתובבים בחדר ומחפשים את בן זוגם ,בעל המספר הזהה לשלהם.
יחד ,בני הזוג מוצאים שלושה פרטים משותפים לשניהם)בנים בכורים ,צבע עיניים ,שיער ,תחביב,
חית מחמד (בני זוג המעוניינים לחשוף בפני הקבוצה פרטים משותפים מפתיעים – מוזמנים).

נעים מאד
המשתתפים עומדים במעגל.
אחד המשתתפים יוצא אל מחוץ למעגל מסתובב ובוחר את אחד מהמשתתפים ע"י טפיחה על כתפו.
המשתתף שטפחו על כתפו יוצא אל מחוץ למעגל מושיט את ידו ואומר "נעים מאד שמי "...
המשתתף השני עונה לו" נעים מאד שמי".
שני המשתתפים חוזרים על הכרות זו שלוש פעמים.
בסיום הפעם השלישית עליהם לרוץ ,כל אחד לכיוון אליו מופנות פניו ,להקיף את המעגל ולנסות להיות
הראשון שיחזור למקום הפנוי ממנו יצא.
המשתתף שלא הצליח לחזור פונה להכיר חבר חדש.

במרחב
התמצאו ותתייצבו
עזרים :מוסיקה קצבית
לצלילי המוסיקה ,המשתתפים מסתובבים בחדר באופן חופשי ,המנחה מפסיק את המוסיקה ומכריז על
מאפיין על פיו מתחלקים המשתתפים לקבוצות :צבע עיניים ,בנים בנות ,מקום מגורים ,חודש ההולדת ...
ניתן לחלק את הקבוצה על פי מאפיין אחד :התארגנות על פי גובה  -מהגבוה לנמוך ,תאריך יום ההולדת,
מספר נעליים..

ציור קבוצתי
עזרים :צבעים ודף לבן לכל קבוצה
מכריזים על נושא לציור :חיה כלשהי ,פריט וכו'
כל קבוצה בזמן קצוב צריכה לצייר את החיה או הפריט שהוכרז.
אפשרות נוספת :כל קבוצה ,בזמן קצוב ,צריכה לצייר את החיה או הפריט שהוכרז.
עם השמע אות המנחה על הראשון מחברי הקבוצה לצייר קו אחד בלבד ,אם הרים את הצבע מהדף
הוא אינו יכול לחזור ולצייר .סיים ,מעביר את הצבע לחבר קבוצה שני וכן הלאה .
הפעילות מסתיימת כשכל חברי הקבוצה סיימו לצייר .מציגים את התוצרים הקבוצתיים במליאה.

חברים טובים
מבקשים שני חברים שחושבים שהם מכירים טוב האחד את השני.
אחד מהם יוצא החוצה והשני נשאר בחדר .יחד עם הקבוצה בונים מאגר של שאלות אפשריות לבדוק
האם הם אכן מכירים היטב האחד את השני .השאלות יכולות להיות :מאכל אהוב ,אירוע מיוחד,
כתם לידה ,שם חיבה ,תחביב ,בגד אהוב ,בילוי מועדף ,נסיעה מיוחדת ,טעמים בגלידה וכדומה....
החבר שנשאר בחדר עונה על השאלות .סיים לענות ,מכניסים לחדר את חברו וכעת עליו לענות על
אותן שאלות שנשאל חברו .עורכים תחרות בין מספר זוגות .מנצח הזוג אשר ענה נכון על כל השאלות.
חשוב שהשאלות לא יחזרו על עצמן כדי שהתלמידים לא יתאמו ביניהם תשובות.
*כדי שלא להעמיס רצוי שלא לשאול יותר משלוש ארבע שאלות לכל זוג.

סוחרים
עזרים :לכל משתתף  5מדבקות לבנות וכלי כתיבה
מחלקים  5מדבקות לבנות וכלי כתיבה לכל משתתף ומבקשים מהם לרשום את שמם על המדבקות
(סה"כ  5פעמים).
אוספים מכל המשתתפים את המדבקות לכלי ,מערבבים היטב ומחלקים לכל משתתף  5מדבקות עם
שמות של משתתפים אחרים .המשתתפים מדביקים את המדבקות על חולצתם.
המשחקים מסתובבים בחדר וצריכים להחליף בניהם את המדבקות על מנת להגיע לסיום המשחק
כשברשותם  5מדבקות שמם.
אסור להוריד מדבקה מחולצה של משתתף אחר לבד ,רק לבקש ורצוי יפה.

משהו משהו
מניחים על הריצפה כרטיסיות עם שאלות להכרות/שיתוף בחוויות ותחביבים.
(כרטיסיות להדפסה בעמוד )8-14
כל משתתף בתורו מרים קלף שאליו התחבר ,מקריא את הקלף ועונה עליו .במידה ועוד ילד רוצה
לשתף הוא מוזמן.
*כמות כרטיסיות צריכה להיות גדולה בקצת מכמות הילדים בכדי לאפשר בחירה.
במידה ורוצים להפוך את המשחק למקוון ניתן לעשות את אותו הדבר רק בפדלט וכל ילד יתבקש לכתוב
ליד שאלה שתיים שבחר.

משפטים פותחים
משימה יצירתית ופתוחה סגנון 'משפטים פותחים' .מדפיסים את דפי הפעילות (להדפסה בעמודים )15-24
ומציבים אותם במרחב הלימודי .התלמידים ,בזמנם החופשי או כתחנה הפגתית בה יכולים להיות עוד
פעילויות דוגמת תשבצים ,סודוקו ודומיהם ,בוחרים דף עם משפט פותח וממשיכים את הרעיון באיור,
ציור או מלל.

אחת השאלות שנשאלות בימים אלו בנושא פתיחת הלימודים הוא כיצד פותחים שנה בזום
וכיצד ניתן ליצור להכיר את התלמידים דרך מסך .למרות שאנו מאמינים שאין תחליף
למפגש פיזי האילוצים מכתיבים פשרות ויתכן ולא תוכלו להפגש עם התלמידים פנים אל פנים,
לפניכם קובץ הצעות לפעילויות במרחב פיזי ופעילויות הכרות מרחוק.

מה עשיתי (לא עשיתי בחופש הגדול)
מכינים מראש באמצעות גלגל המזל https://wheelofnames.com/view/mea-yc6
מספר משפטים פותחים .מסובבים את הגלגל .עצר הגלגל על משפט פותח תלמיד/ה שרוצים
לספר מוזמנים.
אם זו כיתה בה התלמידים אינם מכירים אחד את השני משפטי הפתיחה יהיו להכרות:
קוראים לי  .....כי....
תחביב מיוחד שלי
משהו שאני לא אעשה אף פעם...
מאכל אהוב עלי
חית המחמד שלי
צבע שאני אוהב/לא אוהב
וכדומה
אם זו כיתה שהתלמידים מכירים אחד את השני ניתן לדבר על חוויות מהחופש הגדול:
מקום מיוחד שהייתי בו
מאד רציתי ...
משהו שהיה חסר לי בחופש הזה....
אם לא היתה קורונה בטח....

מצאנו מכנה משותף
בקבוצות קטנות ובמידה ואתם נפגשים עם כל הכיתה ,חלקו אותם לחדרים של  4-5משתתפים בכל קבוצה.
במשך 10-15דקות המשתתפים צריכים למצוא  5מכנים משותפים לכולם ,לא כולל עובדות דוגמת כולם
גרים באותו ישוב ,לומדים באותה כיתה ...עליהם למצוא מכנים משותפים דוגמת תחביב ,מאכל אהוב,
מוסיקה מועדפת וכדומה .
במידה ופעילות זו מתקיימת במרחב הכיתה עליהם להציג את המכנים המשותפים באופן יצירתי ובמידה
והפעילות מתקיימת מרחוק כל קבוצה תציג זאת באמצעים ויזואליים בשיקופית שיעלו למצגת.
אפשרות נוספת:
על הקבוצות למצוא במשך  5דקות כמה שיותר מכנים משותפים בניהם .במליאה כל קבוצה מציגה את
המכנים והמשותפים ובודקים איזו קבוצה מצאה הכי הרבה.

אחת השאלות שנשאלות בימים אלו בנושא פתיחת הלימודים הוא כיצד פותחים שנה בזום
וכיצד ניתן ליצור להכיר את התלמידים דרך מסך .למרות שאנו מאמינים שאין תחליף
למפגש פיזי האילוצים מכתיבים פשרות ויתכן ולא תוכלו להפגש עם התלמידים פנים אל פנים,
לפניכם קובץ הצעות לפעילויות במרחב פיזי ופעילויות הכרות מרחוק.

אמת ושקר
המשתתפים שמעוניינים מספרים על עצמם שני סיפורים (אירוע ,תחביב )...סיפור אחד אמיתי והתרחש
והסיפור השני הוא שקר.
המשתתפים ששמעו את הסיפורים צריכים להחליט ולהצביע איזה סיפור הוא הסיפור האמיתי.
במרחב הפיזי המשתתפים מרימים ידיים ואנחנו סופרים את קולות המצביעים ובפעילות מרחוק ניתן
לעשות שימוש באייקונים שבזום:
אמת – לסמן לייק
שקר  -לסמן בנפנוף

 21שאלות
במרחב פיזי:
עזרים :כלי כתיבה וניירות כמספר המשתתפים
מבקשים מכל משתתף לרשום פרט על עצמו ,שאינו ידוע למשתתפים האחרים כמו :תחביב מיוחד,
אירוע מהעבר ,חוויה יוצאת דופן ועוד.
בוחרים מתוך הכרטיסים את אחד מהסודות ומזמינים את המשתתף שכתב את הכרטיס לשבת במרכז.
על ידי  21שאלות שהתשובה עליהן היא 'כן ולא' בלבד הקבוצה צריכה לגלות את הסוד.
בפעילות מרחוק:
מבקשים מהמשתתפים לשלוח אליכם בפרטי לרשום פרט על עצמו ,שאינו ידוע לאחרים.
מציגים את המשתתף וגם כאן ב 21-שאלות שהתשובה עליהן היא 'כן ולא' בלבד על המשתתפים
לגלות את סודו.

משהו שייחודי רק לי
כל אחד בתורו מציג עובדה שהוא חושב שהיא ייחודית רק לו דוגמת תחביב או פעילות
במידה ואחרים חולקים עימו עובדה זו הם מצביעים באמצעות האייקון לייק.
זוכה כמובן המשתתף שהציג משהו שייחודי רק לו.

משהו שיכול
להרגיז אותי ....

משהו שאני
אוהב/ת לאכול...

מעריץ/ה את
הזמר/ת...

משהו שאני בחיים
לא אוכל..

משהו שאני לא
אוהב/ת לעשות...

משהו שתמיד
מרגש אותי...

מקום שאני נהנה
לבקר בו...

משהו שעשיתי
בחופש....

משהו שאני
מאחל/ת לעצמי...

משהו שהייתי
רוצה שיהיה השנה..

משהו שאני
חולם/ת להגשים...

משהו שרציתי לעשות
בחופש ולא הספקתי...

משהו שיש לי
ואין לאחרים...

שיר שאני
אוהב/ת לשמוע...

משהו שהייתי
רוצה לנסות...

משהו שגורם
לי להרגע...

משהו שאני
נוהג/ת לעשות....

המשקה האהוב עלי...

משהו שיש לי
ואין לאחרים...

הכישרון שלי הוא....

הבילוי המועדף שלי הוא....

מהו שלא הייתי רוצה
שיהיה השנה...

בעל/ת מידת נעליים....

משהו שמלווה
אותי מילדות...

התחביב שלי הוא.....

הסרט האהוב עלי...

ספורט שאני אוהב...

חיה שאני אוהב....

