
 חקירה סמויה
 מטרות:

 הכרות בקבוצה חדשה

 

 מהלך הפעילות:

 כל משתתף מקבל פתק ובו שאלה אישית על חברי הקבוצה.

 עליו למצוא את התשובה מבלי לשאול אותה בפירוש ומבלי שהנשאל ידע שזו המשימה של השואל.

 

 גירסה א'

 שאלות לדוגמא:

 עלייך לגלות איזה מקום בארץ _______ הכי אוהב. -

 עלייך לגלות משחק ילדות שאהוב על _________. -

 עלייך לגלות מה _______ הכי אוהב לאכול. -

 עלייך לגלות איזה ספר ______ קרא לאחרונה. -

 עלייך לגלות מה _______ אף פעם לא היה עושה. -

 עלייך לגלות מה _______ אוהב לעשות בשעות הפנאי. -

 עלייך לגלות אם ל_________ יש שם חיבה. -

 לגלות מה מכעיס את ________. עלייך -

 עלייך לגלות באילו ארצות ביקר ________. -

 עלייך לגלות איפה ______ היה רוצה לגור. -

 עלייך לגלות עם איזו דמות מהעבר _________ היה רוצה להיפגש? -

 עלייך לגלות איזה סרט ____________ הכי אוהב. -

 עלייך למצוא משהו ש_____________ מכור אליו. -

 עלייך לגלות מה הצבע ש_______________ אף פעם לא לבש. -

 עליך לגלות מה ______________ היה קונה אם היה זוכה בלוטו. -

 

 גירסה ב'

 שאלות לדוגמא:

 עלייך לגלות מי המשתתף הכי צעיר בקבוצה. -

 עלייך לגלות מי המשתתף החדש ביותר בעבודה. -

 עלייך לגלות מי המשתתף שגר הכי רחוק. -

 חזר לאחרונה מחופשה.לגלות מי המשתתף שעלייך  -

 עלייך לגלות מי המשתתף שקם הכי מוקדם בבוקר. -

 עלייך לגלות מי המשתתף שהלך לישון הכי מאוחר. -

 לומד במקביל לעבודה.עלייך לגלות מי המשתתף ש -

 עלייך לגלות מי המשתתף שקרא השבוע ספר מעניין. -

 עלייך לגלות מי המשתתף שמגדל בעל חיים. -

 לגלות מי המשתתף שמתעמל באופן קבוע.עלייך  -
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 עלייך לגלות איזה מקום בארץ _______ הכי אוהב.

 עלייך לגלות משחק ילדות שאהוב על _________.

 עלייך לגלות מה _______ הכי אוהב לאכול.

 עלייך לגלות איזה ספר ______ קרא לאחרונה.

 עלייך לגלות מה _______ אף פעם לא היה עושה.

 עלייך לגלות מה _______ אוהב לעשות בשעות הפנאי.

 עלייך לגלות אם ל_________ יש שם חיבה.

 עלייך לגלות מה מכעיס את ________.

 עלייך לגלות באילו ארצות ביקר ________.

 לגלות איפה ______ היה רוצה לגור.עלייך 

 עלייך לגלות עם איזו דמות מהעבר _________ היה רוצה להיפגש?

 עלייך לגלות איזה סרט ____________ הכי אוהב.

 עלייך למצוא משהו ש_____________ מכור אליו.

 עלייך לגלות מה הצבע ש_______________ אף פעם לא לבש.

 ______________ היה קונה אם היה זוכה בלוטו.עליך לגלות מה 

 

 א' גירסה - כרטיסיות לגזירה
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עלייך לגלות מי 
המשתתף הכי צעיר 

 בקבוצה

 

עלייך לגלות מי 
המשתתף החדש 

 ביותר בעבודה

עלייך לגלות מי 
המשתתף שגר הכי 

 רחוק
עלייך לגלות מי 

המשתתף שחזר 
 לאחרונה מחופשה

 
עלייך לגלות מי 

המשתתף שקם הכי 
 מוקדם בבוקר

 

עלייך לגלות מי 
המשתתף שהלך לישון 

 הכי מאוחר

 

עלייך לגלות מי 
המשתתף שלומד 
 במקביל לעבודה

 

עלייך לגלות מי 
שקרא  המשתתף

 השבוע ספר מעניין
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 'ב גירסה - כרטיסיות לגזירה



 

עלייך לגלות מי 
 המשתתף שמגדל

 בעל חיים

עלייך לגלות מי 
 המשתתף
 שמתעמל

 באופן קבוע
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