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 פצצת זמן
 התארגנות בבוקר

 

אימה על חלק גדול מהמדריכים בפנימיות, שבשבילם התארגנות המילה "השכמה" מטילה 

 הבוקר הקבוצתית היא משימה לא פשוטה. 

בר הכרחי: להגיע בזמן להסעה, לביה"ס, להספיק היא ד מסודרתזריזה ו התארגנותדא עקא 

 להכין את הסנדביץ' ושאר מטלות הבוקר.

מלבד זאת, חשוב להקנות לילדים מיומנויות התארגנות חשובות, שלהן יזדקק במהלך חייו 

 בעתיד.

 להלן הצעה לפעילות שמטרתה להעלות את הנושא למודעות בדרך חוויתית ומהנה.

 

המתודה שאולה ממשחק שיתוף פעולה אשר הקבוצה כולה למדריך. משחק זה הוא תחרות בין 

 לבחון את מידת שיתוף הפעולה והגיבוש בקבוצה.  היא מטרתו

המשימה העומדת בפני הקבוצה היא לפענח משפט המסתתר בתוך הבלונים תוך זמן קצוב 

 אותו קבעו מראש יחד עם המדריך. 

 

 חומרים:

 )נספח( דף משימות -

 )לא אמיתי(שטרות כסף מנייר  -

 כמספר המשימותבלונים  -

 טושים לכתיבה על הבלונים -

  פתקי רמזים )יש לגזור מהטבלה בהמשך( -

 חיצים ובראשם מחטים לפיצוץ הבלונים -

  ___   ___ ___ ___ ___ הבוקר  ___ ___   ו ___ ___ ___ כרזה מוכנה עם המשפט: " -

 (הבוקר בא ותגיד תודה)            

 לוח מחיק + טוש -

 

 פעילות:לה הכנ

  מכניסים לכל בלון משימה ומנפחים. על כל בלון רושמים את מחירו הנקוב עפ"י

 . ה שבתוכוהמשימ

 תולים את הבלונים  

  הכרזה עם המשפט לפיענוחאת תולים 

 

 מהלך הפעילות:

המשחק נפתח בהתערבות בין המדריך לחניכים, בכמה זמן יצליחו לסיים לבצע את  .1

אם החניכים מצליחים, מתחייבים המדריכים לתמורה  המשימות ולפענח את המשפט?

כלשהי, ואם החניכים לא עומדים במשימה, עליהם להתחייב לתמורה כלשהי למדריכים. 

 בשלב זה מתחילים למדוד זמן.

על הקבוצה לפוצץ את אחד הבלונים כבחירתה ולבצע את המשימה שבתוך הבלון  .2

  הנבחר.
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בסיום המשימה הקבוצה יכולה לקנות אותיות בהתאם לסכום שקיבלה מביצוע  .3

תיקנס במידה ונבחרה אות שלא נמצאת במשפט ₪.  50 -המשימה. כל אות תעלה 

 ותבחר אות אחרת במקומה.  ₪! 10-הקבוצה ב

 

 

 

 סיום הפעילות: נקודות לדיון ל

 מה הספקנו? מה היה קשה?כמה זמן לקח לבצע את המשימות , 

  סדר הפעולות הרצוי ע"מ לזרז את ההתארגנות בבוקר?מה 

 רוז ההתארגנות בבוקרידרכים יצירתיות לז 

 

 

 לסיום, ניתן לכתוב עם הילדים תקנון להתארגנות בבוקר. 

 התקנון יכלול את הכללים להשכמה זריזה ויעילה.
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 בלונים:משימות ל
 

 -מחיר 
לרשום על 

הבלון 
אחרי 
 הניפוח

 , להכניס לבלון, לתמחר ולתלותלגזור  –המשימות 

 על כל אחד מכם לצחצח שיניים במשך  100
 !ולא פחות דקות 2

 מהארון שלועל כל אחד להחליף חולצה ומכנסיים חדשים  70
 (בהתאם למזג האויר)

)כל אחד את  שםעליכם לשים דאודורנט ובו -ריח של בוקר  110
 (!שלו

על כל אחד להחליף לגרביים חדשים ולנעול נעליים )לא  80
 לשכוח לזרוק את הגרביים לכביסה(

 ולסדר את המיטה שלעל כל אחד  60

 עליכם להכין תה לכולם ולשתות אותו 50

 כל אחד את התורנות שלולבצע  עליכם – תורנויות 100

 השיערלסדר את לשטוף פנים ועל כל אחד  80

 עזרה הדדית  ה שלעל כל אחד לשתף בחוויי 90

 לקצוץ ציפורנייםעל כל אחד  40

 


