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 שחקים יום מ
 ,רי סביב נושאאיום פעילות מודול

 .מומלץ לשיתוף חברות מתנדבות בפנימייה
 
 
 

 התכנסות.חלק א' 

 הצגת החברה, המתנדבים ופעילות היום.

 

 סדנאות להכנת משחקים מתוצרת עצמית.חלק ב' 

הכנת משחקים מתוצרת עצמית זו תמיד הנאה גדולה, בעיקר כשההכנה אינה כרוכה במאמץ רב 
והתוצאה מזמינה שעות רבות של עיסוק משעשע. הפעילות עם קבוצת הילדים יכולה להעשיר 

 את רפרטואר המשחקים לשעות הפנאי. 

נסביר שמשחק לא צריך להיות תמיד משהו שצריך לקנות. לפעמים אפשר להכין אותו מחומרים 
 וליהנות לא פחות. פשוטים

יה. בכל תחנה ילמדו הילדים כיצד להכין משחק הפעילות תתקיים בתחנות שיוצבו ברחבי הפנימי
 אחד. מומלץ להתחיל את היום בהתכנסות. להציג את החברה, את המתנדבים ואת פעילות היום. 

 

 משחקי שכונה, משחקים בגדול, משחקי יריד, שולחן ומחשב.' גחלק 

ברד, שערות  התחנות יופעלו באופן חופשי ברחבי הפנימייה. ניתן לשלב דוכני אוכל: פופקורן,
 סבתא ועוד. 

 

 ' לסיום ניתן לקנח בארוחה קלה ופעילות משותפת.דחלק 

 ארוחת פלאפל/המבורגר/נקניקיות, פעילות משחקי חברה וקריוקי, הרקדה וכו'.
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מוצעת טבלה מודולארית עם הצעות למגוון פעילויות בהכנה עצמית  ובתשלום לאיש מקצוע. 
פשוטות להפעלה באמצעות מדריך או מתנדב שמנחה את הפעילות. הפעילויות בהכנה עצמית 

לרוב נדרשים חומרים שניתן להשיג בקלות. הנחיה מדויקת לפעילות מצורפת בתדריך מפורט 
 הנמצא באתר בלינק המצורף.

 
 ניתן לשלב חלק מהפעילויות המוצעות בהתאם לרצון החברה והפנימייה.

 תתי נושאים שמשתלבים זה בזה ויחד עם זאת לוקחים 3-הפעילויות המוצעות כאן מחולקות ל
 אותנו למחוזות אחרים... 

 
 

 ערכותיוה פירוט הפעילות

 ה עצמית:להכנ מגוון משחקים

  מנקלה

 )לחצו להורדה( הנחייה בלינקים לפעילויות:

 'משחקים מתוצרת עצמית' .1

 סדנת הכנת משחקים .2

 

 

 עזרה של מתנדבים:

 קניית החומרים הנדרשים 

 עזרה לילדים בהכנת המשחקים 

 ההכנה, לשחק עם הילדים עם סיום 

 

 משחק מבוך

 פאזל תמונה )בעזרת מקלות ארטיק(

 כדור כפפה

 באולינג לילי

 פאזל )על בריסטול(

 5פי  –איקס עיגול 

 מחשבה

 רביעיות

 רברסי

 רעיונות נוספים והצעות לסדנאות להזמנה בתשלום

 הזמנת סדנא בתשלום סדנת משחקים של פעם/הפעלות חברתיות

יכה צר )כמו: קלאס, משבחהפעלת משחקים 

מקלות, ים יבשה, קפיצה  בחבל, שלושה

חמש אבנים, גומי, קפיצה בחבל, בשקים, 

 קליעה למטרה, מרוץ שליחים...(

 ניתן למצוא מגוון רעיונות וחומרים נדרשים

 רנטטבאינ

פעילות 'משחקים הכנה עצמית, הנחיות בלינק ל סדנת משחקי ענק

 בגדול'

 הזמנת סדנא בתשלום או

ישנן ערכות כאלו בחנויות. ניתן לקנות לקבוצות  ערכות משחקים של פעם

 כמתנת סיום ליום זה.

 

 יצירה

 כתוספת ליצירת משחקים בתחילת הטבלה() והצעות לסדנאות להזמנה בתשלוםרעיונות 

 הזמנת סדנה יםיצירה מחומרים ממוחזר

http://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/07/mischakim_totzeret_azmit.pdf
http://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/07/mischakim_totzeret_azmit.pdf
http://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/07/sadnat_mischak.pdf
http://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/07/sadnat_mischak.pdf
http://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/07/mesachkim_begadol.pdf
http://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/07/mesachkim_begadol.pdf
http://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/07/mesachkim_begadol.pdf
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אתר המרכזייה ניתן להזמין את הסדנה דרך  סדנת הכנת כלי נגינה מבמבוק

 החינוכית

הזמנת סדנא בתשלום או קניית ערכה להכנת  סדנת עפיפונים

 עצמית של עפיפונים

 הזמנת סדנא משחקים בגדול

 הזמנת מפעיל משחקי שולחן ומשחקי מחשב

ה מגוון רעיונות ליצירה באתר המרכזיי

 החינוכית הארצית

 לחצו כאן

 

  'פעילויות של פעם'

הפעלת משחקים בחצר )כמו: קלאס, משיכה 

בחבל, שלושה מקלות, ים יבשה, קפיצה 

בשקים, חמש אבנים, גומי, קפיצה בחבל, 

 קליעה למטרה, מרוץ שליחים...(

גוון רעיונות וחומרים נדרשים ניתן למצוא מ

 באינטרנט

 הזמנת סדנא   סדנת משחקים של פעם/הפעלות חברתיות

חנויות. ניתן לקנות לקבוצות ישנן ערכות כאלו ב ערכות משחקים של פעם

  כמתנה

  שירים של פעם –שירה בציבור 

 או

 קריוקי

 , ודאגה לליווי מוסיקלי, powerpoint-הכנת מצגת ב

 או

 ניתן להזמין באתר המרכזייה החינוכית הארצית.

 זמנת הפעלהה ריקודי עם

 

 

http://yeladim.org.il/merkazia_cat/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94/
http://yeladim.org.il/merkazia_cat/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94/

