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 הפתעה בעיתון
 אקטואליהבנושא חבילה עוברת 

 כפר הילדים 'אהבה' בקרית ביאליק -בהשראת אוריה נחום 

 

 אביזרים:

  עיתון של היום 

 נטייפימסק 

 /קי עם סרט וכד'(-און-דיסק הפתעה לכולם )סוכריות, שוקולד או שלט הטלוויזיה, דיסק 

 חדשות וכדו'(ה קצבית )מומלץ לבחור שירים בנושא אקטואליה, מוסיק 

 

 :פעילותהכנה ל

 מכינים את החבילה כשהיא עטופה בעיתונים של אותו היום שבו נערכת הפעילות. 

 מומלץ לבחור דפים מעניינים ממגוון מדורים. 

 ניתן להדביק שאלות/משימות בין עטיפה לעטיפה.

 

 מהלך הפעילות:

 .רצוי על שטיח / רצפההקבוצה יושבת במעגל, 

המדריך עוצר המוסיקה מנגנת. ברגע שזמן שהחבילה מיד ליד עם כיוון השעון כל מעבירים את 
, מניח בצד את החבילה העליונהפותח את העטיפה  הגיעה לידיוהילד שהחבילה  ,המוסיקהאת 

 .ומתבונן בעטיפה שבידו

 המדריך.פועל בהתאם להנחיית  –עונה עליה. אם לא  –אם קיימת שאלה 

משימות תפקידים,  י, ניתן לשלב משחקאצל כולםלייצר עניין הקבוצה ולשתף את שאר חברי כדי 
 ... וכדו' , הצבעה של שאר הילדים לגבי הכתבה שנבחרהאו לכמה ילדים משותפות לכולם

 שחק עד שמגיעים להפתעה!לממשיכים וכן הלאה, 
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 :שאלות ומשימותרעיונות ל

מה המשותף לכתבות 

 ?בעמוד זה

 בעיניך כתבה חשובה /יבחר

 אותה /יוהקריא

האם יש כתבה חובקת 

 עולם בדף זה? 

 לכולם ריא/יהק –אם כן 

 איזה סוג –אם לא 

 כתבות יש?

 כתבות בדף זה?הסוג  מה

כתבה חובקת עולם  /יבחר

 אותה /יוהקריא

מצא/י נושא משותף 

  .כתבות בדף זהל

כתבה אחת  /יבחר

במיוחד  ךתואעניינת מש

 אותה /יוהקריא

 חשובההאם יש כתבה 

 בדף זה? 

 לכולם /יהקריא –אם כן 

איזה סוג כתבות  –אם לא 

 יש?

כתבות בדף זה? הסוג  מה

 יכולהכתבה אחת ש /יבחר

להיות רלוונטית לא רק 

 אותה /ילהיום והקריא
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 מצאת כתבההאם 

 ך?תושהצחיקה א

 ספר/י לכולם...

נסה/י להסביר  –אם לא 

 מדוע?

דמויות  המזה /ההאם את

 מוכרות? מיהן?

האם יש כתבה מעולם 

 הספורט בדף זה? 

 לכולם /יהקריא –אם כן 

 האם יש משהו מפתיע

 בדף שלפניכם?

משהו חסר לדעתך האם 

 בדף? מהו?

להחליף  ההיית רוצ האם

באחת את הדמויות 

 הכתבות בדף?

 


