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  שרה עמיר, אביבה עזר/  דינגו תחפושות

  

המשלבת את משחק הדינגו ע איסו� פריטי הדרושי ליצירת , פעילות פורימית משעשעת

  .תחפושות פורי

  

  :אביזרי�

� 5   . לחמש תחפושות) דמות פוליגל, מטאטא( דחלילי

  :      לכל תחפושת שישה פריטי

  .אורז, לוק סיניח, מגילה ע כתב סיני, מקלות אכילה ,צמה,  כובע סיני�      סיני 

  משרוקית      , שלייקעס, כובע ליצ!, פפיו!, א� אדו,  פאת תלתלי צבעונית�      מוקיו! 

  .       מתגלגלת

  .תכשיטי, שפתו!, נעלי עקב, שמלה, שרביט,  כתר�      מלכת אסתר 

  . ברכיימגיני, ה'כוכב נינג, קו'נונצ, חגורה שחורה, בנדנה,  חליפת קרב מגע�ה '      נינג

   או (יונה , מטפחות צבעוניות, קלפי, מקל קסמי, גלימה, כובע צילינדר,  פפיו!�       קוס

  )           ארנבת

  .חמישה פתקי ע שמות התחפושות �

�   . פאות, שלל מכנסיי וחולצות: אביזרי לבוש משלימי

� ניירות , עיתו!ניירות , מספריי, קרפ צבעוני, סרטי, סיכות בטחו!, סלוטייפ, חבלי

  .טושי וצבעי, צבעוניי

  .ארגז אחד גדול+ ארגזי /  תיבות 5 �

  

  :מהל� הפעילות

  ).נית! לחלק באמצעות שמות או תמונות פורי(מחלקי את הקבוצה לחמש תת קבוצות  .1

  .   פריטי25ס' הכל ,  מעורבבי�בארגז הגדול מרכזי חמישה פריטי מכל תחפושת  .2

  . כז המועדו!      הארגז יוצב במר

  .יימצא אצל המדרי'" בונוס"פריט ה=       פריט אחד מכל תחפושת 

  באופ!    , ארגז ומתבקשת לקחת מהארגז הגדול חמישה פריטי/ כל קבוצה מקבלת תיבה  .3

  .      אקראי ולהכניס לתיבה שלה

  כל קבוצה תגריל פתק עליו כתובה . המנחה יעבור ע כובע ובו חמישה פתקי התחפושות .4

  .ששת הפריטי המרכיבי אותה+       התחפושת שעליה להרכיב 

  .על הקבוצה להשיג את כל ששת הפריטי, בכדי לבנות את התחפושת .5

  .      רק חברי הקבוצה יודעי אילו ששה פריטי עליה לאסו�

   …באמצעות משחק ה?       כיצד ישיגו את הפריטי

  

  

  

  

  פורים
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  :דינגו       

  . מש הקבוצות יושבות יחד בעיגול כאשר לפני כל קבוצה מונח הארגז שלהח �

   )    שלא שייכי לתחפושת שעליה להרכיב(      על הקבוצה להיפטר מ! הפריטי המיותרי

  .      ובו בזמ! להשיג ולאסו� את ששת הפריטי שלה

  מיותר ותעביר    כל קבוצה תוציא מהארגז שלה פריט , בהינת! האות:  התהלי' יתבצע כ' �

  בו בזמ! תקבל מהקבוצה שלשמאלה פריט שעליה לבחו! א    .      לארגז של הקבוצה מימינה

  .     להחזיק בו או להעבירו הלאה

�    כ' יוצא שכל קבוצה מקבלת מהקבוצה שלשמאלה פריט אחד בכל פע ומחליטה הא

  .      כדאי לה להשאירו או להעבירו

   פריטי מארגז אחד לשני עד שבידיה של אחת הקבוצות יש את כל       בדר' זו מעבירי

  השאר ממשיכי .       הפריטי של התחפושת שלה והיא פונה להכי! את התחפושת

  .      לשחק עד אשר בידי כל קבוצה הפריטי שלה וכול ניגשי להרכיב את התחפושות

  ?שלה" בונוס"אי' תקבל כל קבוצה את פריט ה �

  .ת להעשיר ולגוו! את המשחק משלבי משימות בי! סיבוב לסיבוב     על מנ

  ".בונוס"תקבל את פריט ה,      לכל קבוצה תינת! משימה שתמורת ביצועה

  

  :     רעיונות למשימות

����    . תו' כדי קפיצה על רגל אחת�לשיר שיר של פורי

  .לומר את שמות עשרת בני המ! בנשימה אחת ����

  .תי דקותלספר את סיפור המגילה במש' ש ����

   תמונת המשתה בארמו! המל'�תמונה קבוצתית בפנטומימה  ����

  . לשיר שיר ע אוז! המ! בפה ����

  

  . תחפושות שלמות ומושלמות5 � דחלילי המחופשי ל 5     בתו הפעילות יתקבלו 

  שהדחלילי    ,      זה הרגע בו נית! להשמיע מוזיקה עליזה ולצאת בריקוד רונדו משות�

  .      מככבי בו     המחופשי
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  קוס

  מלכת אסתר

  סיני

  מוקיו!

  ה'נינג


