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 תיבת האוצר
  משחק מטמון

 
 

מציאת דרך לב. )שעה( תוך זמן קצוב "אוצרהתיבת ל"מצוא את המפתח משימת הקבוצה היא לבמשחק זה 
 .יבצעו משימות שונותהמפתח 

 .משימות לכל נושא שתבחרוהניתן להתאים את תוכן 
 

רשימת משל: הכנת שיוכלו לסייע לך להכיר את הקבוצה למשימות אם מדובר בקבוצה חדשה תוכל לבחור 
 תנות שישמחו לקבל ביום ההולדת וכד'.משחקים שאוהבים לשחק, רשימת מה
 
 ת:רוטמ

 קבוצתי וגיבוש שיתוף פעולה -

 היכרות מעמיקה -

 
 :חומרים

 + מנעול ומפתח  "תיבת אוצר" -

 נוסח המכתב בתדריך - מכתב המצורף לתיבה )ניתן לכתוב בכתב סתרים( -

 תיבהמפתחות נוספים שלא פותחים את ה 9 -

 מעטפות 9 -

 רעיונות בנספח -משימות דפי  -

 
 הכנה:

יתן לכתוב על המעטפה או לצרף פתק נ - נספח(ראה )בנפרד משימה ומצרפים  מכניסים לכל מעטפה מפתח

 בעזרת סיכה משרדית.

ומנחים   הם יהיו נוכחים בזמן הפעילות(ש לוודא חשוב) צוותהאנשי ל בסודיות רבהאת המעטפות  חלקיםמ

  לתת לילדים את המפתח רק לאחר ביצוע המשימה. אותם מראש

 

 פעילות:ה ךלמה

 את המכתב המצורף לתיבה )נספח(צר" ו"תיבת האו-ציגים בפני הקבוצה את התיבה הנעולה מ
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 בתיבה ישנו אוצר שכולכם רוצים...

 אחד יכול לפתוח אותה...!!! אבל רק מפתח 

*** 

 מפתחות, 10בפנימייה מפוזרים 

 בניהם נמצא המפתח שאתם צריכים.

*** 

 עליכם למצוא את כל המפתחות

 ולהביאם הנה תוך שעה!

 רק לאחר שכל המפתחות בידכם,

 תוכלו לפתוח את התיבה ולזכות באוצר.

 

 בהצלחה!
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 כעת אפשר לשלוח את הקבוצה לצאת ולחפש את המפתחות.

 "אם לא שואלים לא יודעים..." במידה והילדים מתקשים אפשר לתת להם רמז בסגנון:
 

 לדוגמא:משימות 

עליכם להצטלם עם איש הצוות ולשלוח את 

לטלפון מס': התמונה בוואטסאפ 

___________________ 

 ** רק לאחר ביצוע המשימה, תקבלו את המפתח

 עליכם לשיר למדריך שיר שכולכם מכירים

 

 ** רק לאחר ביצוע המשימה, תקבלו את המפתח

למדריך סיפור בהמשכים, כאשר כל לספר עליכם 

 .אומר משפטבתורו אחד 

 ** רק לאחר ביצוע המשימה, תקבלו את המפתח

. זה מאכל הוא הכי אוהב לאכולחד לספר איעל כל א

שילחו לטלפון מס':  את רשימת המאכלים

____________________ 

 ** רק לאחר ביצוע המשימה, תקבלו את המפתח

 עצים סוגי 5עליכם למנות 

 ** רק לאחר ביצוע המשימה, תקבלו את המפתח

 ערים בארץ ישראל מצפון לדרום 4 מנותעליכם ל

 ** רק לאחר ביצוע המשימה, תקבלו את המפתח

 עליכם להסתדר לפי תאריך הלידה שלכם 

מתנה הייתם רוצים לקבל  וולספר לפי הסדר איז

 את הרשימהלשלוח  על המדריך –ביומולדת הקרוב 

 ___________לטלפון מס': 

 ** רק לאחר ביצוע המשימה, תקבלו את המפתח 

  האהובים עליכםהמשחקים  5רשימה של  ערכו

 לטלפון מס': ___________ושילחו 

 

 ** רק לאחר ביצוע המשימה, תקבלו את המפתח

 עליכם לרקוד יחד 'עוגה עוגה'

 

 ** רק לאחר ביצוע המשימה, תקבלו את המפתח

  ...בת -בן  -בת  -עליכם להסתדר בן 

 לפי הסדר,מר אחד לשני וול

 תכונה שאתם אוהבים אצל חבר/ה

 ** רק לאחר ביצוע המשימה, תקבלו את המפתח

 

  : )יש להכין כמספר חברי הקבוצה(אוצרל רעיונות

 ממתק אהוב 

  מכתב אישי 

  לטיול/אירוע/סרט וכדו'הזמנה 

  לשנה החדשהברכה 

  למזכרת של כל ילד תמונה 

  עוגיות מזל 


