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 משפחה בריבוע

 הילדים יציגו את משפחתם לפני הקבוצה מטרת הפעילות:

 בריסטול שעליו מודבק בגדול הלוח המצורף למטה הציוד הנדרש:

 מדבקות בשני צבעים  

 ריקים A4דפי   

 כלי כתיבה

 עיתונים

 חפצים הקשורים למקומות עבודתם של ההורים

 מהלך הפעילות:

ריבועים. מעל כל ריבוע תהייה תמונה המרמזת על קטגוריה  8על הקיר יהיה תלוי לוח שעליו מצויירים 

מסויימת השייכת למשפחה. הקבוצה תתחלק לשתי קבוצות ותוכרז על תחרות בין שתיהן. בכל פעם 

וצה קבוצה אחת תבחר קטגוריה כלשהיא ואז שתי הקבוצות יקבלו משימה השייכת לאותה קטגוריה. קב

שניצחה שמשימה תקבל מדבקה עם הצבע שלה על אותו ריבוע. הקבוצה שתזכה ברוב המשבצות היא 

הקבוצה המנצחת. במידה ושתי הקבוצות מצליחות למלא את המשימה בצורה נכונה ובאותו זמן, יודבקו 

 על אותו ריבוע מדבקות משני הצבעים.
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 בעלי חיים:

 

 אחים ואחיות:                  

 

 

 

 

 

  :הבית

 

 אוכל:

 

 בילוי משפחתי:

 

 

 

 משפחה מורחבת:

 

 שמות בני המשפחה:

 

 מקום עבודת ההורים:

 

 תפקידי בני המשפחה:

  

 

 

הילדים צריכים להסתדר כמה שיותר מהר בשורה,  המשימה:-אחים ואחיות

כשבצד אחד עומד הילד עם הכי מעט אחים ובצד השני עומד הילד עם הכי 

 הרבה אחים

כל ילד בתורו צריך להציג בפנטומימה איזה בע"ח יש  המשימה:-בעלי חיים

לו בבית או איזה בעל חיים הוא היה רוצה שיהיה בבית. הילדים מהקבוצה 

 לנחש שלו צריכים
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כל ילד צריך לצייר על דף נייר את הציור הכי דומה לבית  המשימה: -הבית

 שלו )מספר חדרים, מיקומם וכו'...(

כל ילד יצטרך למצוא בעיתונים, תמונה של מאכל שאותו  המשימה: -אוכל

 אוהבים לאכול בבית. המשימה תושלם כשכולם ימצאו תמונות.

נציג מכל קבוצה יצטרך לפסל את חברי קבוצתו  המשימה:-בילוי משפחתי

וליצור מהם פסל המזכיר בילוי אהוב על משפחתו. הקבוצה השנייה תצטרך 

 לנחש מהו הבילוי

כל קבוצה תצטרך לרשום/לומר את השמות של  המשימה: -משפחה מורחבת

 כל הסבים והסבתות של ילדי הקבוצה שלהם

יעמדו בשני טורים. בכל פעם שתי הקבוצות  המשימה: -שמות בני המשפחה

הראשון בכל טור יצטרך לרוץ לצדו השני של החדר לומר את שמות כל בני 

משפחתו ולחזור לטור. לאחר שיחזור יצא הבא בתור כך עד שיבצעו את 

 המשימה כל ילדי הקבוצה

הילדים יצטרכו למצוא ברחבי המועדונית  משימה: -מקום עבודת ההורים

 בודתם של הוריהם.חפצים הקשורים למקום ע

הילדים יצטרכו כמה שיותר מהר למצוא  המשימה: -תפקידי בני הבית

 תפקידים דומים שיש בכל אחד מבתיהם של חברי הקבוצה

 

 

 


