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 לחיצות יד

 .כל קבוצה יושבת בחצי מעגל כאשר כל אחד אוחז בידי חברו מאחורי הגב. שתי קבוצות :מבנה

בכל סבב .)המנחה אוחז בכל אחת מידיו בידו של הראשון בכל קבוצה ולוחץ את כף ידו  :מהלך המשחק

האחרון בכל קבוצה . צריך להעביר לחברו וכן הלאה, המשתתף שקיבל לחיצה(. מספר פעמים שונה

הקבוצה הזוכה היא זו שהנציג שלה הקדים לצעוק את המספר הנכון של . מכריז כמה לחיצות הגיעו אליו

 .תהלחיצו

 

 העיוורים והפיקח

 מטפחות כמספר המשתתפים ומשרוקית :הציוד הנדרש

, המשתתף שעיניו אינן קשורות. כל המשתתפים חוץ מאחד מפוזרים בחדר כשהם קשורי עיניים :מבנה

 .אוחז בידו משרוקית

ברגע שנשמעת . בעל המשרוקית מסתובב בין חברי הקבוצה ומדי פעם שורק במשרוקית :מהלך המשחק

 .הםיאם מישהו הצליח לגעת בו הם מתחלפים בינ. מנסים העיוורים לגעת בבעל המשרוקית, יקההשר

 

 מעבר מכשולים

 (חפצים לא שבירים)חפצים שונים בגדלים שונים,שתי מטפחות לכיסוי העיניים:הציוד הנדרש

על רצפת . ומובילעיוור . כל קבוצה בוחרת זוג. שתי קבוצות היושבות זו מול זו בשני צידי החדר:מבנה

 .החדר מפוזרים חפצים רבים

המוביל צריך . מטרת כל זוג היא להגיע לצד השני. יוצא כל זוג לחדר, בהינתן האות :מהלך המשחק

מנצח הזוג שהצליח להגיע . אם נגע יחזור לאחרו ויתחיל שוב. להוביל את העיוור מבלי שזה יגע באף חפץ

 .ראשון לצדו השני של החדר

 

 םזרם הזמזו

 .חברי כל קבוצה אוחזים ידיים.שתי קבוצות עומדות זו מול זו בשתי שורות :מבנה

כשתם האוויר בריאותיו או . מתחיל הראשון בכל קבוצה לזמזם בקול רם, בהינתן האות :מהלך המשחק

הקבוצה .עליו ללחוץ את כף ידו של שכנו כדי שזה יפתח בזמזום המשך, כשהוא עומד לפרוץ בצחוק

 .א זו שהאחרון יסיים לזמזם אחרוןהמנצחת הי

 

 מה נשתנה

 .לכל משתתף בן זוג בשורה שממול. שתי שורות: מבנה

תסרוקות ,במהלך זמן קצוב מתבוננים בני הזוג זה בזה ומשתדלים לזכור פרטי לבוש :מהלך המשחק

. פרטים במראה שלהם 4בהינתן האות מסתובבים בני הזוג גב אל גב ומשנים . ומראה כללי של בן זוגם

 .בהשמע אות נוסף מסתובבים שוב זה אל זה ומנסים לאתר כמה שיותר פרטים תוך דקה
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 משענת לעיוור

 (.כחצי ממספר המשתתפים)מטפחות לכיסוי עיניים :ד הנדרשהציו

 .אחד מבני הזוג מכוסה עיניים. זוגות :מבנה

בסבב הראשון על בן הזוג פקוח העיניים להוביל את העיוור במסלול שנקבע מראש וזאת  :מהלך המשחק

. בר לאחיזת העינייםאסור לבני הזוג לגעת זה בזה מע -תוך כדי אחיזת ידיים והכוונה בעזרת דיבור בלבד

ללא עזרת קול אלא רק בעזרת  העיוורוהרואה יצטרך להוביל את , הם בני הזוגיבסבב השני יחליפו בינ

 .הידיים הנוגעות אחת בשנייה

 

 חתול בשק

פתחים  0ובה ,הרצפההשולחן או קופסת קרטון סגורה המונחת על , כלי כתיבה,פתקי נייר :הציוד הנדרש

 .אחד בכל חלון,חפצים 0בתוך הקופסא יש להכין . שיד יכולה לעבור דרכם

 מעגל מסביב לקופסא :מבנה

בכל פעם מגיע משתתף אחר ומכניס את ידיו בשלושת החורים ומנסה לנחש מהם : מהלך המשחק

את ניחושיו כותב המשתתף על פתק שנמצא אצלו ואת הפתק הוא . החפצים המסתתרים בתוך הקופסא

המנחה פותח , לאחר שכולם כתבו את הניחושים. כתבשומר אצלו מבלי לגלות לשאר המשתתפים מה 

 את הקבוצה ומבצעים בדיקה של כל הפתקים

 

 

 

 


