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 משימות מתוזמנות

 מטרת המשחק:

 על הקבוצה לבצע את כל המשימות שקיבלה ברצף הנכון.

 עזרים:

 נועד כדי לאפשר למנחה לעקוב אחרי הרצף הנכון() דף משימות למנחה 
 םפתקי משימות לפי מספר המשתתפי 

 מהלך המשחק: 

אין להראות  ובו משימה. כל חברי הקבוצה עומדים במעגל, המנחה מחלק לכל אחד פתק
 את הפתקים אחד לשני.

 כל משתתף מבצע את המשימה הכתובה לו בפתק אך ורק בזמן המיועד לה.

 ברוכים הבאים למשחק שלנו! המנחה פותח ואומר:
שצריך לבצע אחרי הפתיחה ממשיך וכן הלאה לפי משימה הפתק את המשתתף שקיבל 

 ההוראות שכתובות על גבי הפתקים.
 ביצע את אחת המשימות לא בזמן הנכון  מתחילים מההתחלה. אם מישהו

 המשחק מסתיים כשכולם ביצעו את כל המשימות ברצף הנכון.

 מומלץ לתרגל את המשימה מספר פעמים עד שמגיעים לביצוע מושלם.
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 ף משימות למנחהד

 ברגע שהמנחה קורא "ברוכים הבאים למשחק שלנו!" עליך לקפוץ על רגל אחת. .1

 .עליך למחוא כפיים שמישהו קופץ על רגל אחתברגע  .2

 א כפיים עליך להיכנס לתוך המעגל.חברגע שמישהו מו .3

 .ברגע שמישהו נכנס לתוך המעגל עליך לנבוח "האו האו" .4

 ישהו נובח עליך להתיישב על הרצפה.ברגע שמ .5

 .ברגע שמישהו מתיישב על הרצפה עליך לעמוד על כסא .6

 עליך לצעוק "אין עלינו בעולם!" ברגע שמישהו עומד על כסא .7

 .עליך לגשת לדלת ולפתוח אותה "אין עלינו בעולם!"צועק  ברגע שמישהו .8

 .ברגע שמישהו פותח את הדלת עליך לגשת אליה ולסגור אותה .9

 .ברגע שמישהו סוגר את הדלת עליך לכבות את האור בחדר .11

 .ברגע שמישהו מכבה את האור בחדר עליך להדליק אותו .11

 .ליק את האור עליך להסתובב מחוץ למעגלברגע שמישהו מד .12

 ברגע שמישהו מסתובב מחוץ למעגל עליך ליילל "מיאו מיאו" .13

 ברגע שמישהו מיילל "מיאו מיאו" עליך לקרוא "הפסקת חשמל הפסקת חשמל!" .14

ברגע שמישהו קורא "הפסקת חשמל" עליך לגשת למנחה ולהגיד "עמדנו במשימה  .15

 המפקד!"
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 חק שלנו!"ברגע שהמנחה קורא "ברוכים הבאים למש
 עליך לקפוץ על רגל אחת

 שמישהו קופץ על רגל אחתברגע 
 עליך למחוא כפיים

 א כפייםחברגע שמישהו מו
 עליך להיכנס לתוך המעגל

 ברגע שמישהו נכנס לתוך המעגל
 עליך לנבוח "האו האו"

 ישהו נובחברגע שמ
 עליך להתיישב על הרצפה

 ברגע שמישהו מתיישב על הרצפה
 עליך לעמוד על כסא
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 ברגע שמישהו עומד על כסא
 עליך לצעוק "אין עלינו בעולם!"

 "אין עלינו בעולם!"צועק  ברגע שמישהו
 עליך לגשת לדלת ולפתוח אותה

 ברגע שמישהו פותח את הדלת
 עליך לגשת אליה ולסגור אותה

 ברגע שמישהו סוגר את הדלת
 עליך לכבות את האור בחדר

 ברגע שמישהו מכבה את האור בחדר
 עליך להדליק אותו

 ליק את האורברגע שמישהו מד
 עליך להסתובב מחוץ למעגל
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 ע שמישהו מסתובב מחוץ למעגלברג
 ליילל "מיאו מיאו" עליך

 ברגע שמישהו מיילל "מיאו מיאו"
 עליך לקרוא "הפסקת חשמל הפסקת חשמל!"

 ברגע שמישהו קורא "הפסקת חשמל"
 עליך לגשת למנחה ולהגיד "עמדנו במשימה המפקד!"

 


