
משחקים להפסקה
בזמן קורונה

נס ציונה, בית ספר לב המושבה

מנהיגות מצמיחה קהילה



מחבואים
מחבואים אחד סופר וכל השאר מתחבאים לו הוא 
סופר וצריך לחפש את כל האחרים ולספור אותם  

על הקיר וגם המתחבאים צריכים שהסופר לא  
.הם צריכים לספור גם אותו, יספור אותם



משחק הפנטומימה

,  סרטים, במשחק כותבים על פתקים שמות של אישיות
.פתגמים או חפצים, שירים

אחד החברים צריך לקחת פתק להציג את מה שיצא בפני 
אחר כך , שאר החברים קודם איזה סוג של קטגוריה יצא לו

.כמה מילים בנוי המשפט שכתוב על הפתק
את מה החבר מציג מי  החברים האחרים צריכים לנחש

.שעונה נכון הוא הבא בתור



-ים יבשה

יש ילד הריצפהמציירים  עיגול על 

כשהוא אומר ים  -אחד שהוא המנחה 

אז כולם צריכים לקפוץ לתוך העיגול 

מי שמתבלבל . ויבשה זה מחוץ לעיגול

.פסול



-המלך אמר 

בוחרים ילד והוא אומר לילדים כל  

מיני דברים לעשות אך כשהוא 

המלך "מוסיף את רצף המילים 

הם חייבים לבצע את " אמר

.המשימה אחרת יפסלו



-מצא את המטמון 

על ידי  -להחביא מטמון בחצר 

חידות שונות שפזורות בחצר 

הילד מתקדם מחידה לחידה  

.ובסופו של דבר מגיע למטמון



-קלאס 

מציירים מספרים במשבצות על  

כל אחד בתורו זורק אבן , הריצפה

ועל ידי קפיצה  הריצפהלמספר על 

להביא את תריךעל רגל אחת 

.האבן ולחזור בלי ליפול



-דג מלוח

ילד אחד עומד צמוד לקיר מולו עומדים שורה של  

.ילדים

הילד שצמוד לקיר מסתובב לכיוון הקיר סופר עד  

שאר הילדים צריכים  . צועק עמדו ומסתובב, שלוש

להתקדם לכיוון הקיר אך כשהילד מסתובב חזרה  

מי שהילד תופס זז אז הוא . לילדים אסור להם לזוז

.פסול ומי שמצליח להגיע לקיר אז הוא ניצח



-הנחש בא

ומסובב  לריצפהילד אחד לוקח חבל מתכופף 

ילדים עומדים במעגל סביב הריצפהאותו על 

הילד עם החבל כאשר החבל מגיע לרגליים של 

הילדים במעגל הם חייבים לקפוץ כדי שהחבל  

מי שנפגע מהחבל פסול  -לא יפגע בהם 

.האחרון שנשאר הוא המנצח



וכייפיתשתהיה לכם הפסקה נעימה 

לזכור לחבוש מסכה•

לשמור על מרחק•

.לשטוף ידיים לאחר ההפסקה•


