סיימון
באדיבות :לירון ירקוני ,רכזת חינוך ותרבות פנימיית 'הבית לילד' ,כפר יחזקאל
פעילות תחרותית משוגעת ,מהנה וכייפית שלא דורשת כמעט הכנה! ות-מ-י-ד מצליחה!
הפעילות מתאימה בעיקר לקב' הבוגרים.
מטרות:


גיבוש ועבודת צוות



שיתוף פעולה



עמידה בלוח זמנים

חומרים:


טבלת משימות – למדריך (בנספח)



טבלת משימות לכל קבוצה



החומרים כמפורט בטבלת המשימות למדריך



טלפונים חכמים או מצלמה לכל קבוצה (לצילום המשימות)



פרס לקבוצה המנצחת

הכנה מראש:


קובעים יום ושעה להיפגש במרכז מסחרי גדול כלשהו (או שמסדרים הסעה).



רצוי לתאם מראש עם בעלי החנויות הרלוונטיות ו/או עם קצין הביטחון

מהלך הפעילות:
 .1מחלקים את הקבוצה ל 2-קבוצות מתחרות (או יותר ,בהתאם לכמות הילדים)
 .2קובעים מקום בו ישב המדריך ,אליו יגיעו הקבוצות בסיום כל משימה ויקבלו ציוד למשימה
שיבחרו לבצע.
 .3נותנים לכל קבוצה את טבלת המשימות.
ההנחיה :עליכם לסיים כמה שיותר משימות ב ( _______ -הזמן שיוקצב לפעילות :שעה
וחצי – שעתיים ,בהתאם למדריך).
שימו לב:
** חובה לתעד את ביצוע המשימות! ולהציג למדריך לחתימה על הדף.
 .4הקבוצה המנצחת היא זו שצברה את מירב הנקוד על המשימות!
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טבלת המשימות למדריך
ניקוד

עזרים למשימה

המשימה
1

להתחפש לפיל/לכלב ולחלק ל 10 -אנשים
עוגייה

 60נק'

תחפושת של פיל /
כלב

2

לחפש את אחד מחברי הקבוצה לגיבור על
ולשלוח אותו לעזור לעובר אורח

 80נק'

גלימה  +סרט על
הראש

3

על כל הקבוצה להחליף את נעל ימין ונעל
שמאל למשך כל התחרות.

 80נק'

4

לארגן  5עוברי אורח למשחק קווה קווה

 80נק'

5

לבצע מופע לקהל במתחם במטרה להשיג
לפחות ₪ 5

 100נק'

כובע

6

לבקש בדוכן גלידות לטעום לפחות  5סוגי
גלידה

 40נק'

לתאם מראש עם
החנות

7

לאכול עוגה שלמה (כל הקבוצה ביחד).

 60נק'

עוגה גדולה (אפשר
בהכנה ביתית) לכל
קבוצה

8

על שני בנים להתחפש לבנות ,לעמוד ליד חנות
כלשהי ,ולקבל בברכת שלום ולחיצת יד 5
לקוחות

 50נק'

שמלות ונעלי עקב

9

להגיע לחנות בגדים להתלבש כמה שיותר הזוי
ולבצע תמונה עם המוכר/ת

 40נק'

לתאם מראש עם
החנות

10

לצלם סרטון של  5עוברי אורח שאומרים נחש
נשך נחש  5פעמים

 60נק'

11

לגרום למוכרת בבית קפה להכריז במיקרופון
"פלוטו כלבלב מקיבוץ מגידו "

 70נק'

לתאם מראש עם
החנות

12

על שני בנים להתחפש לרקדניות ולרקוד כמו
בלרינות בכניסה לחנות בגדים

 90נק'

שמלות

13

על  3בנות לצייר שפם וזקן ,לאסוף את השיער ,
לחבוש כובע ,לעמוד ליד חנות עשה זאת
בעצמך ולשיר "בוב הבנאי מצליח לתקן ,בוב
הבנאי כן ,כן ,כן"

 80נק'

14

עליכם להיכנס לחנות ספרים ולרשום שמות 5
ספרים בנושא מדע בדיוני

 40נק'

15

עליכם לקיים תזמורת לנגן ולשיר שני שירים
לפחות

 40נק'

איפור ,כובע

כלי נגינה
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טבלת משימות לקבוצת __________________
ניקוד

המשימה
1

להתחפש לפיל/לכלב ולחלק ל 10 -אנשים
עוגייה

 60נק'

2

לחפש את אחד מחברי הקבוצה לגיבור על
ולשלוח אותו לעזור לעובר אורח

 80נק'

3

על כל הקבוצה להחליף את נעל ימין ונעל
שמאל למשך כל התחרות.

 80נק'

4

לארגן  5עוברי אורח למשחק קווה קווה

 80נק'

5

לבצע מופע לקהל במתחם במטרה להשיג
לפחות ₪ 5

 100נק'

6

לבקש בדוכן גלידות לטעום לפחות  5סוגי
גלידה

 40נק'

7

לאכול עוגה שלמה (כל הקבוצה ביחד).

 60נק'

8

על שני בנים להתחפש לבנות ,לעמוד ליד חנות
כלשהי ,ולקבל בברכת שלום ולחיצת יד 5
לקוחות

 50נק'

9

להגיע לחנות בגדים להתלבש כמה שיותר הזוי
ולבצע תמונה עם המוכר/ת

 40נק'

10

לצלם סרטון של  5עוברי אורח שאומרים נחש
נשך נחש  5פעמים

 60נק'

11

לגרום למוכרת בבית קפה להכריז במיקרופון
"פלוטו כלבלב מקיבוץ מגידו "

 70נק'

12

על שני בנים להתחפש לרקדניות ולרקוד כמו
בלרינות בכניסה לחנות בגדים

 90נק'

13

על  3בנות לצייר שפם וזקן ,לאסוף את השיער ,
לחבוש כובע ,לעמוד ליד חנות עשה זאת
בעצמך ולשיר "בוב הבנאי מצליח לתקן ,בוב
הבנאי כן ,כן ,כן"

 80נק'

14

עליכם להיכנס לחנות ספרים ולרשום שמות 5
ספרים בנושא מדע בדיוני

 40נק'

15

עליכם לקיים תזמורת לנגן ולשיר שני שירים
לפחות

 40נק'

בהצלחה!
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חתימה

