תפוס ת'עכביש
משחק פתיחה
מטרת המשחק:
משחק גיבוש משעשע המפתח את הזיכרו ,הריכוז וההקשבה שלנו אחד לשני.
אביזרי עזר:
-

תיק/שקית ע הרבה עכבישי מפלסטיק )כמספר הילדי שבמשחק( ,או לחלופי ,כדורי או כל חפ
קט אחר נוח למסירה...

מהל המשחק:
עומדי במעגל .המנחה הוא חלק מהמעגל.
כל אחד מתבקש לחשוב על ש בו היה רוצה להיקרא ,בנושא עליו החליט המנחה
לדוגמה :קי – שמש ,צד ,#מדוזה ,י ,סנדל ....
שלב א' -
אחד אחרי השני ,לפי הסדר ,כל אחד אומר את שמו כ $שייתר הקבוצה שומעת ומקשיבה.
שלב ב' -
המנחה מוציא מתיקו עכביש אחד ,קורא בשמו של אחד החברי במעגל ומוסר לו .הבא בתור קורא בש חבר
נוס #במעגל ומוסר לו וכ $ממשיכי להתמסר ע העכביש .בכל פע מוסרי למישהו חדש ,עד שכול שיחקו
והעכביש חוזר למנחה.
 לא לשכוח לומר את הש לפני כל מסירה. כל אחד חייב לזכור למי מסר את העכביש .וכדאי לזכור ג ממי קיבל...שלב ג' -
מתחילי להתמסר שוב לפי הסדר הקוד ,כאשר במהל $הסבב מכניס המנחה למשחק עוד עכביש שצרי$
להמשי $להימסר באותו הסדר .כאשר הסבב ממשי $ע  2עכבישי ,מכניס המנחה עוד עכביש ,עד שיש
במשחק עכביש לכל משתת ,#והמשחק ממשי !$כאשר בו בזמ כל אחד מהמשתתפי זורק עכביש לאחד
ומקבל עכביש מהאחר.
הא יש חוקי שאפשר להיעזר בה לביצוע המשימה?
עוצרי את המסירות ומחזירי את העכבישי למנחה.
שלב ד' -
המנחה מוסר עכביש למי שמסר לו! וכ $ממשיכי למסור את העכביש אחורה למי שקיבלת ממנו את העכביש
בשלב הקוד של המשחק) .מהל $ברוורס(
וכמו בשלב השני ,המנחה בשלב מסוי מוסי #עוד עכבישי כמס' המשתתפי.
שלב ה' -
המנחה מוסר שני עכבישי במקביל – עכביש למי שהמנחה מסר )בשלב הראשו( ,והשני למי שמסר למנחה
)כלומר :סדר הפו $כמו בשלב השלישי(.
הסבב הזה ממשי ,$תו $הוספת עכבישי נוספי למשחק )כמו בשלב השני(.
* את המשחק נית לשחק בהרבה וריאציות ולהוסי #חוקי ,כראות עיניכ!
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