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  אביבה עזר/  יום הולדת בלשי

  
  

המשתתפי� הופכי� בלשי� וחת� היומולדת במרכז . מלאת מסתורי� והפתעות, חגיגת יו� הולדת

  .ההתרחשות

  את ההזמנות לחגיגה נית� להדפיס באותיות קטנטנות שהפענוח שלה� אפשרי רק בעזרת

  .זכוכית מגדלת

  

   עריכת השולח�

  

  :חומרי� מיוחדי�

  )לעטו� בצלופ� ולמלא בסוכריות קטנותאפשר (זכוכיות מגדלת לקישוט  -

דפי נייר עליה� מוטבעות כפות ידיה� של כל אחד מהמשתתפי� לזיהוי מקומות הישיבה  -

 ).נית� להטביע בעזרת צבע גואש או במכונת צילו�(סביב השולח� 

  

 :נשלב בחגיגה מגוו� משחקי� ומשימות בלשיות

  

  ברכה ברמזי

  

  :חומרי

יש (' תמונות וכד, רטי� שוני� המתייחסי� לילד היומולדתבה� רשומי� פ, פתקי רמזי� -

  )בעזרת החברי� ובני המשפחה, להכי� מראש את המשימה הזו כהפתעה

את הברכה יש ). ראה דוגמה. (בריסטול גדול עליו תיכתב הברכה שתתמלא תו! כדי קריאתה -

 .לקשט ולהגיש לילד החוגג בתו� המסיבה

  

  :הכנות מראש

 יש לברר כמה שיותר פרטי� על הילד שנית� לשב" אות� בברכה המיוחדת ,כשבוע לפני החגיגה

  .אנשי הצוות ובני משפחה, את הפרטי� נברר ע� החברי� שלו. שלו

  .נשלב ג� תצלומי� של הילד. כל פרט ייכתב בצורה נאה על כרטיס

  

  .את כרטיסי הרמזי� נחביא בחדר בו תיער! החגיגה

  

  . לצאת ולחפש את כרטיסיות הרמזי� שהוחבאונבקש מכל המשתתפי�, לפני ההפעלה

נצר� את הכרטיסייה או , בכל פע� שנגיע לפרט שיש להשלי�. כשכול� יימצאו ניקרא את הברכה

  .התמונה המתאימה שנמצאה

  

  

  יום הולדת
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  :דוגמה לברכה

  

  

  . ממש מושל�–היה יו� שמח _____________ יו� 

  . היתה חגיגה לכול�______ ___המקסי� הגיע לעול� ובאותו היו� ב ______________ 

  

  .חוויות ובכלל, נוספו חברי�, משנה לשנה התחזק וגדל

  .להיות_________ ו ____________ אוהב, והיו� נער החמד הוא בחור שיודע רבות

  במקלחת __________  שר תמיד 

  . מביא הרבה נחת_______________ וג� לחבריו הטובי�

וג� ______________________זוכרי� את , עותהוא תמיד בולט בכל הטיולי� והנסי

  ______________________�  ....איזה חוויות... איזה כי

  

___________ אוהב ________________ : ג� בבית הספר כול� כבר יודעי�

  .הוא ממש מומחה___________ וב

  

  .אות! מברכי�_____________  אז שפע איחולי� מכל החברי� וג�  

  .לעשות__________  ו_______________ היות שתמשי! ל

�  .עד מאה ועשרי�, שיהיה ל! כי

  .________________________של! כתמיד 

  

  

   

 

  כל פרט חשוב

  משחק המחייב זיכרו� בלשי

  

המשתתפי� מתבקשי� להביט בו חצי . כל המשתתפי� במעגל סביבו. ילד היומולדת עומד במרכז

  .דקה ואז להסתובב ע� הגב אליו

מבלי שיוכל , כל אחד בתורו מתבקש לענות על שאלה אחת הקשורה למראה של הילד החוגג

  .להביט בו שוב

  .יוצא מהמעגל, א� לא זכר

  .מנצחי� אלו שנשארו אחרוני�

  

  :דוגמאות לשאלות

  ?באיזה צד נמצא השביל בתסרוקת -

  ?איזה סמל מצויר על החולצה -
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 ?על איזו יד הוא עונד את השעו� -

 ? החולצה יש כיסאיזה צד של -

  ?באיזה צבע שרוכי הנעליי� -

 ?הא� לחולצה יש צווארו� -

 ?על איזו אצבע יש לו פלסטר -

  ?ינס'מה רקו� לו על הכיס של הג -

  

  משחק הרוצח

  

ילד היומולדת עובר מאחורי . הראשי� של כול� מושפלי�. הקבוצה יושבת על כסאות במעגל

יבוב הוא בוחר באחד המשתתפי� שיהיה במהל! הס. כול� וטופח לכל אחד פע� אחת על הגב

  .הרוצח ורק לו הוא טופח על הגב פעמיי�

  .בתו� הסיבוב הוא נות� הנחייה לכול� להרי� את הראשי� ולהביט זה בזה

  .עליו לנסות לעשות זאת מבלי שיגלו אותו. י קריצות"הרוצח פועל ע

  .ולהוריד מחדש את הראש" נרצחתי"מי שראה קריצה צרי! להכריז 

  .לוחש את הש� לילד היומולדת, א� אחד המשתתפי� חושב שהוא יודע מי הרוצח

  . כאילו נרצח ויוצא מהמשחק–א� טעה 

  . הרוצח התגלה והמשחק יכול להתחיל מחדש–א� צדק 

  

  משימות מוצפנות

i    כתב סתרי

  :חומרי

     ד� נייר' 

     נר' 

     צבעי מי� ומכחולי�' 

  

  .שנכתבת על ד� נייר בעזרת נרמכיני� מראש ברכה קצרה לילד 

  .הכתב ע� הנר יתגלה רק כשהד� ייצבע בצבעי מי�

  .הצבעי� יספגו על הד� מלבד המקומות בה� עברנו ע� הנר

  .צביעת הד� כולו תגלה את הכתובת הנסתרת

  

  . חלק מהברכה–על כל ד� . נית� לחלק את המשתתפי� לצוותי� ולכתוב ברכה בהמשכי�

  .נקרא אותה ברצ�, ת הברכהרק לאחר שכול� גילו א

  

  

  

  



 

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

i הודעה מתוקה  

  :חומרי

  .ובה מוחבאי� מטבעות שוקולד כמספר  המשתתפי�" עוגיות דבש: "עליה מדבקה,   צנצנת'

  .   סיפור המעשה'

  .   כתב חידה ומקרא'

  

  : מהל� המשימה

  )ראה נספח. (לכל צוות כתב חידה ומקרא. מחלקי� את המשתתפי� לצוותי�

  .ימהקוראי� את המש

  .מבקשי� מהמשתתפי� לפענח את כתב החידה

  .הפענוח יזכה את המשתתפי� באוצר החבוי ברמז

  

  סיפור המעשה

  .לבילי ואשתו סוויטי יש את הקונדיטורייה הכי מפורסמת בתל אביב

כדי שלעול� , מחביאי� הזוג את הכס� שהרוויחו בקונדיטוריה במקו� אחר, בתו� כל יו� עבודה

יו� אחד התעכב בילי להגיע לשעת הסגירה של . עת היכ� הוא מוחבאלא יוכל מישהו לד

הכס� , כשניסה לחפש את הכס� במקו� שבו החליטו הוא וסוויטי להשאירו הלילה. הקונדיטוריה

  .לא היתה כל תשובה, ג� כשניסה להתקשר לאישתו. לא נימצא

ס בעוגיות הנפלאות שנאפו פתאו� נחו עיניו על חלו� הראווה של הקונדיטוריה ובו מגש גדול עמו

  .אחר הצהריי�

  ???אולי במגש הזה טמו� הסוד היכ� הכס� שהרוויחו היו� בקונדיטוריה

  .....נסו לעזור לבילי
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i הדגשת אותיות  

  :חומרי

 . מודפס כמספר המשתתפי�" ?איזו מתנה להביא ליו� הולדת"הסיפור  -

  .זכוכית מגדלת -

  .כלי כתיבה -

  

  :הפעילות

  . בסיפור שלהל� מוסתרת ברכה לילד היומולדת

  .החיבור ביניה� יוצר את הברכה. בסיפור מודגשות מספר אותיות: שימו לב

  

  

  

  ?תנה להביא ליו� הולדתמאיזו 

  

תודה "ר סת� בנימוס מ והוא לא יאל" לוליבר שחאיזה מתנה אני כבר יכול להביא שבאמת תשמח את ה. ני מוזמ� ליו� הולדתא

  ".וק מה שרציתיי בדרבה זה

  ...ביאהה אני יכול למ, תיוזה מאד מעסיק א

  ?נה יקרהתאו מ? ולהדהביא מתנה גלב והא� הכי חש

  ?ובני המשפחה שלמהו ש� מיגו או לשאול ת בכלל כדאי לשאול אויאול? ליש את החבר שמחהאי� אני באמת יודע מה י

  .והוהביא מתנה ממש של אפשר יהיה זאהו ביחד וש לקנות מל כדאי שאציע לכמה חבריכלאולי ב

  ?ה שהשקעתיב הזמ� והמחשל את כי�נה במו ידי והוא מאד יערתאולי בכלל כדאי להכי� מ

  .ני קמצ�אכול לחשוב שיק ראבל מצד שני הוא 

  .עינינובק רמשהו שמוצא ח� . בי�והק אראנחנו ש בכלל קוני� את מה ונחנא ת מוזמני� ליו� הולדולפעמי� כשאנחנ

  .העיקר זה הכוונהשמרי� וו� מה שאכאני חושב שזה נ? הת� יודעי� מאבל א

  .  ע� איחולי� שבאי� מכל הלב' רעטופה יפה ובעיק. העיקר זה לבוא ע� מתנה נחמדה

  

  

  

  

  :פתרו� הברכה

  

  .מאחלי� יו� הולדת שמח שיתגשמו כל משאלותי! לבריאות ואושר והרבה כושר

  

  

  

  

  

  

  

 



 

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

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
  

 חובקי מפיות  ליו הולדת בלשי


