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 מהלך המשחק:

מסתדרים במעגל, כל משתתף עומד מאחורי הכסא שלו. מבקשים 

מהמשתתפים לאחוז כל אחד במשענת הכסא ולהטות אותו כלפי פנים כך 

 שיעמוד על רגליו הקדמיות. 

 כעת אפשר להתחיל לשחק...

 כשמנחה המשחק אומר: 

 מהמשתתפים לתפוס את הכסא שמימינו על כל אחד -"היפ"  

 על כל אחד מהמשתתפים לתפוס את הכסא משמאלו -"הופ"    

 כל אחד מהמשתתפים מסתובב במקום. -הופ" -"היפ  

 הכלל הוא לבצע את הוראות המנחה מבלי להפיל את הכסאות!!!

  נפסל ויוצא עם בעליו מהמשחק. -כסא שנופל 

 .משתתפים, רצוי לעבור למשחק הכסאות 6-ברגע שמגיעים ל

  .האחרון שנשאר -מנצח 

 

 גיוון:אפשרויות ל

 ( מתוך  אפשרימי שמפיל כסא צריך לבצע משימה/לענות על שאלה

 כרטיסיות מוכנות מראש(מאגר 

 פדה ימי שמפיל כסא צריך למשכן )לשים במרכז( חפץ כלשהו שי

 ביצוע משימה. באמצעותבתום המשחק 

 יחליפו ר שא ואפשר להקריא סיפור ולהחליט על מילים שמופיעות ב

אסתר  )למשל: מגילה = היפ.  .הבסיסי במשחקהיפ הופ את המילים 

נפסלים יכולות להיות מתוך השאלות ל (הופ -היפאחשוורוש =  הופ= 

 .המגילה

 המועצה לילד החוסה", המרכזיה החינוכית ב"אחוזת שרה" –"ילדים בסיכוי ©

 



 הצעות למשימות לפדיון המשכונים:
 

 לסירוגין חצי דקה ללא הפסקה. לצחוק ולבכות .1

באף סתום, מי שגמר  03עד  1 –לספור מ  - בעלי משכון 2תחרות בין  .2

 ראשון מקבל את המשכון.

 דקות ולא לצחוק. 2לשבת מול אחד הילדים למשך  .0

 .ללא עזרת ידייםלאכול עוגה ו יםברכיהעמוד על ל .4

 חזור ברציפות על המשפט:" גילה גלגלה גלגל לגליל"ל  .5

 ס'.-ב חליף ש'להדקלם בית משיר מפורסם ול .6

 יםרים רגלילה, יםידי שלבלעל בקבוק המונח לאורך,  תשבל .7

 שיר שיר!למהרצפה ו

לעמוד על שתי הברכיים, להרים רגל אחת לאחור ובמצב זה לגעת   .8

 ברצפה באף או במצח, בלי לגעת ברצפה בידיים.

להעביר מאף לאף מכסה של קופסת גפרורים,  –לשני בעלי משכון  .9

 בלי עזרת ידיים ובלי להפיל.

 .יישניתביישן או  כנערה ב ילדדקלם שיר כמו ל .13

  חדר.קפוץ קפיצות צפרדע סביב הל .11

 עם תפוח על הראש הלוך וחזור מבלי להפילו. מסלוללאורך  כתלל .12

 פעמים מבלי להפסיק. 15קפוץ על רגל אחת ל .10

 לעמוד על הראש. .14
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