עולמה של סינדרלה
פעילות תחרותית בנושא ניקיון
בהשראת :עדן מויאל – הבית לילד כפר יחזקאל
להלן הצעה לקיים "יום ניקיון" תחרותי בסגנון "חפש את המטמון" בין החדרים בקבוצה.

מטרות
-

להפוך את יום הניקיון לחוויה חיובית ומהנה
ליצור שייכות ושותפות בין חברי החדר/הקבוצה

-

פתקי משימות כמס' החדרים
חומרי ניקוי
מטמון

חומרים

רעיונות למטמון
 פינוק מתוק
 קישוט לכל חדר
 קישוט לפינה האישית
 חומרי יצירה לקישוט הפינה האישית – רעיונות בנספח

הכנה לפעילות



בכל חדר יש לתלות פתקים המכוונים את החניך מה לנקות ומובילים אותו ליעד הבא – ...בנספח
הכנת המטמון במועדון

מהלך הפעילות
מחלקים את הקבוצה לפי החדרים :כל קבוצה מורכבת מהחברים החולקים חדר בפנימייה.
בפתיחת הפעילות המדריך מקריא:

ברוכים הבאים לעולמה של סינדרלה.
המשימה שלכם היא למצוא את הנסיך!
מיד תקבלו את פתק המשימה הראשון שיוביל אתכם ליעד הבא.
בכל יעד אליו תגיעו ,חפשו קודם כל את פתק המשימה,
עקבו אחר המשימות והיעדים ואל תדלגו על שום משימה!
החדר הראשון שיגיע לנסיך של סינדרלה – ינצח!
בהצלחה!

פתק  -1ינתן לכל קבוצה במעמד ההזנקה לתחילת התחרות

סינדרלה המסכנה

כל היום מנקה

לכי לחדרך

יש הרבה עבודה...

פתק  – 2יש לתלות על דלת החדר

סינדרלה שלנו לא מתעצלת
את הבגדים מקפלת
ואז במהרה

לשירותים היא עוברת...
פתק  - 3יש לתלות על דלת השירותים

לקרצף שירותים ,גם כיור לא לשכוח,

לסינדרלה שלנו כבר כמעט שאין כוח.
מבריקה ומצחצחת את המראה

ומשם עוברת לסדר את המיטה...

פתק  - 4על המיטה

להחליף מצעים
לסדר מושלם,
לארוז את הכביסה
ולשלוח מכאן ...
פתק  - 5במכבסה

עוד מעט מסיימת
רק את הרצפה עוד נישאר!
סינדרלה מהר לפני שיהיה מאוחר..
פתק  - 6על הרצפה

כל הכבוד סינדרלה ,סיימת!
אולי בארון
מחכה לך מכתב???

פתק  – 7מוחבא באחד הארונות

סינדרלה יקירתי,

סיימת את כל המטלות ממש בלי בעיות!
אני כבר ממש משתגע

ואלייך כל כך מתגעגע!!

קראי לאם הבית שתאשר ובואי אלי מהר!

שעת חצות מתקרבת,

מדוע את מתעכבת?!

פתק  – 8אצל אם הבית/המדריך שמאשר את ניקיון החדר

אולם הנשפים אינו רחוק,
רוצי למועדון זה לא צחוק...

נספח – רעיונות יצירה לפינת האישית

מובייל לבבות
חומרים
-

לבד בצבעים מגוונים

-

חוט תפירה

-

מחט

-

מילוי לכרית

-

חוט עבה להשחלת המובייל

-

חרוזים

מדף או לוח מודעות אישי ממגירה ישנה
חומרים
-

מגירה ישנה

-

טפט צבעוני שאוהבים (או ציור שציירנו)

-

דבק

-

וו תליה

לוח לתליית תמונות
חומרים
-

מסגרת ישנה

-

חוט שעווה צבעוני או חוט שמשון

-

אטבי עץ

-

צבעי גואש/אקריליק

-

מכחולים

-

אביזרי קישוט כגון :כפתורים ,לבד ,עיתונים צבעוניים ,בדים מיוחדים ועוד...

-

דבק

