מדריכים יקרים ,יצרנו עבורכם משחק אטרקטיבי לגיבוש הקבוצה ולהענקת יחס אישי לכל חניך
וחניך.
יותר ממוזמנים לשנות ולהוסיף משימות ואלמנטים!
מטרת הפעולה
 .1הבנת חשיבות הקבוצה
 .2נתינת מקום לכל חניך וחניך במהלך הפעולה
 .3שיתוף פעולה
הכנות מראש
▪

איסוף כתובות החניכים

▪

לוודא שכל החניכים מגיעים לפעולה

▪

הכנת המשימות

▪

הכנת הערכות

▪

חלוקת הערכות בבתים

מהלך הפעולה
 .1הסבר המשחק
כל החניכים נכנסים לזום עם הערכות שקיבלו המדריכים מסבירים את המשחק:
▪

לכל חניך יש מספר על המעטפה ,שקובע את סדר פתיחת המעטפות.

▪

בכל מעטפה יש משימה או רמז להתקדמות ,וכל חניך בתורו מגלה לקבוצה מה המשימה
שבמעטפה שלו.

▪

חשוב שהמדריכים ידגישו שצריך שיתוף פעולה מלא של כל חניך מהקבוצה (כי
המשימות תלויות אחד בשני).

 .2משחקים!
מתחילים! ):כל חניך בתורו פותח את המעטפה ומקריא את המשימה לקבוצה – (אם מספר
החניכים גדול אפשר לחלק את המשימה בין כמה חניכים {למשל חצאי משפטים}) כשהקבוצה
פותרת את החידה או מסיימת את המשימה המדריך נותן אישור לעבור למשימה הבאה .כך
ממשיכים עד סיום המשימות.
▪

אפשר להפוך את הפעילות לתחרות סניפית בין הקבוצות.

▪

דרך נוספת לעבור ממשימה למשימה  :במקום לסמן כל מעטפה במספר מסוים – המדריך
ישתף חידה על אחד החניכים ,וכל הקבוצה צריכה לנחש מי החניך ,והוא יהיה האחד

שיתחיל  .כך לפני כל משימה – תהיה חידה על אותו החניך שרוצים שיהיה תורו לפתוח
את המעטפה (למשל שיתוף תמונת ילדות ,מאכל אהוב וכ'ו)..
רשימת המשימות למשחק:
 oכתב סתרים -בכל אחת מהמעטפות שהחניכים מקבלים מסתתר רמז לכתב סתרים.
(לדוגמא -חניך אחד מקבל @=א ,חניך אחר מקבל ~=ב .וכו') עליהם להצליח יחד לפענח
את כתב הסתרים שהמדריך יקרין על המסך.
 oגימטריה
 oלהביא חפצים
 oללבוש בגדים
 oלכתוב את השם של הקבוצה מחפצים
 oפנטומימה -אחד החניכים מקבל משימה במעטפה -להציג דבר מסוים בפנטומימה .על
שאר חברי הקבוצה להצליח לגלות מהו הדבר שאותו הציג החניך.
 oלהוציא כמה שיותר מילים ממילה מסוימת
 oלהמציא חמשיר או מורל
 oלעצב מסכה
 oפאזל – כמה חניכים מקבלים חלקים מפאזל (שנבנה מראש) שאמור להסביר את המשימה
הבאה ,או ליצור תמונה ,או משפט ,או משהו אחר שרוצים..
 oכל חניך מקבל בערכה שלו שני דפים .1 -שיר מודפס .2 ,מספר .על החניכים למצוא
בשיר את המילה שמספרה הוא המספר שקיבלו ( .למשל , 3 -יונתן הקטן .המילה
המתקבלת היא -יונתן הקטן רץ ) החניכים יצטרכו לזהות מכל המילים שקיבלו משפט
מוכר /פתגם או משהו בסגנון.
הערכות כוללות
▪

משימה שכל חניך מקריא

▪

רמזים לכתב סתרים

▪

דף עם מילים של שיר

▪

מספר

▪

חתיכה של פאזל

▪

סוכריה והקדשה אישית מהמדריך.

בהצלחה רבה!!

