




















מניחים על האדמה שלושה מקלות  1.

.במרחק של כמטר זה מזה

כל המשתתפים מסתדרים בטור  2.

מהמקל' מ10-במרחק של כ
.הראשון

המשתתף הראשון רץ ומדלג בין    . 3

ואחריו, המקלות בלי לדרוך עליהם

.כל יתר המשתתפים. 4
בין כל שני מקלות מותר לדרוך דריכה  . 5

.אחת בלבד

במהלך המשחק מגדילים את המרחק  . 6

הקופץ האחרון: בין המקלות

בטור מרחיק את המקל האחרון עד . 7
למקום הדריכה האחרונה שלו

ופותח רווחים שווים בין שלושת . 8

.המקלות

משתתף שלא הצליח לעבור בין  . 9

או שדרך על, המקלות בדריכה אחת
נפסל ויוצא מן  , אחד המקלות. 10

המשחק

האחרון שיצליח לדלג בין  -מנצח . 11

.המקלות בלי להיפסל



כל המתחרים עומדים  

בתחילת מסלול 

מי שלא  . הריצה

משתתף בתחרות  

.מזניק את כולם

הראשון שהגיע לסוף  

.המסלול הוא המנצח



לעשות עיגול גדול  

/ בגיר על הרצפה 

להגדיר שטח לים  

ושטח ליבשה



בוחרים ילד אחד  שיהיה הסופר והוא  1.

.עומד עם הפנים אל הקיר

.  דג מלוח3, 2, 1הסופר אומר . 3

שאר הילדים מתקדמים , באותו הזמן

.    לאט לכיוון הסופר

הוא  , כשהסופר מסיים לספור. 4

מסתובב והילדים צריכים לעצור במקום  

(.  כמו פסל)ולא לזוז 

מי  .  הסופר מחפש ילדים שזזים. 5

.    חוזר להתחלה, שזז

שאר הילדים עומדים בשורה במרחק  . 2

.ממנו

,  מי שהצליח להגיע ראשון לסופר. 6

.  הוא המנצח



המשתתפים מסתובבים  

כל פעם , במרחב 

שהמנחה אומרת שם  

של חיה הילדים צריכים 

לעשות פסל של אותה  

אפשר לבחור . חיה 

.נושאים נוספים



על המשתתף להציג 

בפנטומימה לקבוצה  

,  שם של משהו, חפץ

או כל דבר  , סרט

על הקבוצה  , אחר

.לזהות למה התכוון



".  המלך"נבחר אחד או אחת שהם 

מתרחק מהקבוצה ואינו  " המלך"

.שומע את דבריהם

הקבוצה מחליטה יחד כיצד ישיבו  

איפה הייתם  : לשאלותיו של המלך 

?ומה עשיתם

-כאשר המלך חוזר

שלום  : "קבוצת הילדים מכריזה בקול

שלום  : "משיב' המלך'". אדוני המלך

איפה  : "ומוסיף ושואל". בניי היקרים

"?הייתם ומה עשיתם

(:  או אחד מהם)אז משיבים הילדים 

היינו  , למשל...". ועשינו כך... היינו ב"

תנועות ידיים של  )בים ועשינו כך 

(.שחייה

צריך לנחש לפי תנועות  ' מלך'ה

.הפנטומימה את התשובה



הילדים יושבים במרחק  

נבחר חבר או . זה מזה 

חברה שיוצאים  

.מהמעגל ומתרחקים

הקבוצה בוחרת מנחה 

שיעשה תנועות וכולם  

.יחקו אותו

התלמיד הנבחר  

מצטרף לקבוצה וצריך 

.לנחש מי המנחה

בתור הבא המנחה יוצא  

..וכן הלאה



בכל פעם תלמיד 

אחר בוחר 

מסלול שאותו  

יבצעו כולם אחד  

.אחרי השני



אחד המשתתפים  

שואל את 

המשתתפים  

האחרים שאלות מכל 

על , סוג ועל כל נושא

העונים אסור  

להשתמש במילים 

, "שחור ולבן, לא,כן"

עליהם  , במקרה וטעו

מוטלת משימת 

,  שאילת השאלות



בוחרים שיר שבו מילים  

מעטות אך חוזרות פעמים  

וקובעים מילה  , רבות

שאותה לא שרים בקול  

כל מי ששר (. שרים בלב)

'  מקבל נק, את המילה

ניתן להשמיט  , לחובתו

לבור מילים  , מילים נוספות

,  שיחלפו מילים מסוימות

למצוא תנועה במקום מילה  

המתבלבל  . וכן הלאה

:  שירים לדוגמא. נכשל

,  הנה מה טוב, הבה נגילה

.מי שטוב לו ושמח ועוד



הראשון שמוצא  

שיר בהתאם 

.  למשימה מנצח

שיר  , למשל

שמתחיל באות  

במילה , מסוימת

,  בנושא, מסוימת

חג וכן  , תקופה

. הלאה



.בוחרים ילד אחד  שיהיה המחפש1.

.  המחפש מסתובב ומתחיל לספור

הוא  , כשהמחפש מסיים לספור. 3

.   מתחיל לחפש את הילדים

הוא חוזר לקיר  , אם המחפש מגלה ילד.4

.  ואת שם הילד3, 2, 1ואומר 

יכול לרוץ  , ילד שרואה שהקיר פנוי. 5

.    ואת שם המחפש3, 2, 1לקיר ולומר 

שאר הילדים מחפשים מקום מחבוא  . 2

.  ולא יוצאים ממקום המחבוא



המשתתפים יושבים  

, במרחק זה מזה 

מוחאים כפיים ושרים  

לפי , קצב קצב" 

,  ולא לטעות, הקצב

" .  משחק שמות

המשתתף הראשון  

שנבחר קורא בשמו  

של משתתף נוסף וכך 

התור עובר מאחד  

לשני
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5 .

2 .

6 .
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