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  שבועות

  אביבה עזר/   מסיבת בינגו לחג השבועות

  חגיגה כלל פנימייתית ססגונית ומשעשעת

  

נית� לקיי אותה בחצר הפנימייה ולכלול בה ג ארוחת פיקניק משותפת 

  .משלל מטעמי החג

  

  שלב ההכנה בקבוצות

  :חומרי�

•    בריסטולי

•  ניירות צבעוניי

•  מספריי

 דבק •

•  שדכני

 סלסילות •

•  שלל ירק ואביזרי מזדמני

 לי כתיבהצבעי וכ •
  

  : משימות3כשבוע לפני האירוע כל קבוצה מקבלת 

  הקשור לאחד מסימני החג, להכי� סמל אחד לקבוצה •

•  מסר אקטואלי/ מחוייכי בעלי תוכ� , להכי� ביכורי מיוחדי

 להכי� את ברכת הקבוצה לפנימיה לרגל החג  •

  .את התוצרי יציגו הקבוצות במהל� המסיבה

  

  :כית שלב ההכנה במרכזיה החינו

.  משבצות16לוחות של ) נספח( לוח לכל קבוצה !" בינגו שבועות"לוחות  �

 תשובות לחידו� –על השאר ". משימה" מה� ייכתבו אותיות המילה 5על 

 )כמספר ריבועי הבינגו(מדבקות עגולות לכל קבוצה , )נספח(הבינגו 

 1בכל בקבוק . בקבוקי פלסטיק חד פעמיי כמספר הקבוצות המשתתפות �

 .שמנת מתוקה) ל" מ250 (מיכל

 .רשימת מילי מתו� שירי הקשורי לחג ולסממניו �
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  :מהל� המסיבה

, על הדשא(כל חברי הקבוצה יושבי יחד . כל הקבוצות מתכנסות בחצר �

לוח בינגו ומדבקות , לכל קבוצה תוצרי המשימות שלה) 'מחצלאות וכו

 ). במספר16(עגולות 

 .משימות ושאלות לסירוגי�, נגותוכ� המסיבה הוא סביב מילוי לוח הבי �

תסמ� הקבוצה במדבקה את , כשהמנחה ישאל שאלה מתו� חידו� הבינגו �

במידה והיא אכ� נמצאת על לוח , המשבצת בה רשומה התשובה לשאלה

 .הבינגו שלה

תוכל לסמ� משבצת , כשתתבקש להציג אחת מהמשימות שהכינה מראש �

 ".ה,מ,י,ש,מ"עליה רשומה אחת מהאותיות 

יבצעו הקבוצות שתי משימות ,  לשלוש המשימות שניתנו מראשבנוס+ �

 :נוספות לש השלמת לוח הבינגו

  

  משימת חביצת החמאה

 

פתיחה כאות . כל קבוצה תקבל בקבוק פלסטיק חד פעמי ובו שמנת מתוקה

הקבוצה את הבקבוק מיד לקצב המוסיקה יעבירו חברי .  לחגיישמע שיר עליז

תהפו� " המקושקשת"תסתיי כשהשמנת  המשימה. ליד תו� כדי שקשוקו

 .לחמאה מוצקה

  

  משימת השירי�

 

השיר או כל שיר הקבוצה צריכה לזהות את . תו� שירהמנחה יכריז על מילה מ

מנצחת הקבוצה שמילאה ראשונה את לוח הבינגו . עברי שהמילה מופיעה בו

 .שלה

  :מילי לשירי לדוגמא

  .פירות, פרי,  דבש,שמש, שבועות, ביכורי, שיבולי, שיבולת
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  :מבחר שאלות למשחק הבינגו
  
 )אלימל�. (ל"עזב את האר, וירד ע משפחתו לחו .1

 )דוד. (שמו של המל� שנולד מזרעה של רות .2

 )חמש מגילות... (מגילת רות היא אחת מ .3

 )טנא. (נקרא ג סל .4

 )ישי. (אבי דוד המל� .5

 )נעמי. (ל ע בעלה ונשארה אלמנה וא שכולה"ירדה לחו .6

 )סיני. (על הר זה ניתנה התורה .7

8.  )פאה. (חלקה בשדה אותה צרי� להשאיר לעניי

9.  )קציר. (חיתו� ואיסו+ שיבולי

 )רות. (בחרה מרצונה להצטר+ לע היהודי .10

11.  )תורה. (אמרו כול" נעשה ונשמע", אותה קיבל כל הע

12.  )בית המקדש. (אליו עלו לרגל בירושלי בכל אחד משלושת הרגלי

 )ביכורי. (לי מביאי בשלושת הרגליהפירות שלירוש .13

14.  )גדיד. (אחד משבעת המיני, כ� נקרא קטי+ התמרי

15.  )זיתי. (שמ� מה מפיקי, משבעת המיני

16.  )חלב. (ממנו מכיני מאכלי טעימי אות בשבועות לאכול נוהגי

 )ירושלי. (בירת ישראל .17

18.  )לוחות הברית. (ה� שתיי אות� הביא משה פעמיי

 )ניסי... (או במילי אחרות, מופתיה אותות ו .19

 )עומר. (קרב� הקשור לתבואה א� ג ש של ספירה .20

21.  )רימו�. (בו יש שפע גרעיני, משבעת המיני

22.  )שבועות. (בו את העומר מסיימי, השני לרגלי

23.  )שעורה. (היא שייכת לשבעת המיני, ממנה מכיני לח לעניי

24.  )רגלי. (לישבה לירושלי אנו עו, כ� נקראי החגי

25.      )תאנה. (ממנה מכיני דבלי, משבעת המיני

26.  )בועז. (הוא היה בעל השדה בו ליקטה רות שיבולי

 )בסיוו�' ו. (התארי� בו חל חג השבועות .27

28.  )גפ�(ממנו יי� מייצרי , משבעת המיני

29.  )גמילות חסדי... (עבודה ו, תורה: העול עומד על שלושה דברי

 )דיברות. (ת� תורהלנו ניתנו במ, ה� עשרה .30

 )הר סיני. (בזכות צניעותו הרבה זכה שעליו ניתנה תורה .31
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 )זבת חלב ודבש. (בה אר, ישראל התברכה, ברכה ידועה .32

33.  )חיטה. (ממנה לח אופי, אחד משבעת המיני

 )ניס�. (החודש הראשו� לחודשי השנה בו מתחילה הספירה .34

 )סיוו�. (בו ניתנה התורה, השביעי בחודשי השנה .35

 )ספירת העומר. (ארבעי ותשעה, מיבה י .36

 )פרחי. (מי מה ֵזר לא ירצה, הר סיני בה היה מלא .37

 )ציפור. (אפילו היא לא צייצה, בזמ� מת� תורה .38

 )ציו�. (אחד מהשמות בה ירושלי נקראה, מש תצא תורה .39

40.   )שופר. (תוקעי בו בראש השנה ובכיפורי, במעמד הר סיני נשמעו ממנו קולות חזקי

 

 

  

  
  זיתים

חמש 

  מגילות
  חלב

  רות  שבועות

  

  
  

  

  אלימלך

  
  תאנה

בית 

  המקדש

  

  עומר  דוד  ביכורים
  

 :דוגמא ללוח בינגו


