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 משחק הכרות

מי שמעוניין לדעת יותר ופרטים שבדר"כ לא שומעים בשיחת  – מיועד ל...

 שגרה.

מורה, גננת, מטפלת, מנחה , חבר עם חבר , אמא או שחקנים אפשריים ... 

 כולם . אבא ובעצם

בשעה פרטנית עם  כשמרגישים שרוצים להכיר יותר.  מתי משחקים ?

 עם הילדים הפרטיים שלנו וכו'. בשיעורי חינוך, התלמידים,

 

כרטיסיות הכרות המעודדות שיח מגוון ומעט שונה ,  אז מה יש לנו כאן ?!

 משחק מסלול לדוגמה ורעיונות אפשריים למשחק זוגי או קבוצתי.

 להשתמש בכל הכרטיסיות או לא. כמו בכל דבר הפעילו שיקול דעת, האם 

 

 לדוגמה:משחקים את המשחק ניתן לשחק באופנים שונים. כאן אציג 

? חבילת כרטיסיות לכל משתתף )מדפיסים את הדף לפי כמות מה צריך .1

חומרי יצירה )טושים, דבק, המשתתפים וגוזרים את הכרטיסיות ( ,  

 כמספר המשתתפים. A3קוביות ודפי צבעים, מדבקות( 

כל משתתף מקבל חבילת כרטיסיות ) כל אחד מערבב את כיצד נשחק ? 

ה ימטילים את  הקובי  הכרטיסיות שלו(, דף וקובייה. כל המשתתפים

למי שיוצא המספר הגבוה מרים כרטיסיה , מדביק על הדף כותב יחדיו ! 

  לידה או מצייר בהתאם למה שיצא לו.

הכרטיסיות. כמובן השחקן המנצח זה שסיים ראשון את כל  -סיום 

 שאח"כ אפשר להמשיך על מנת שכולם יציגו את כל הכרטיסיות.

http://www.nofarys.co.il/
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משחק לדוגמה( קובייה,  2משחק מסלול פשוט ) מצ"ב נספח  ?מה צריך  .2

וחבילת כרטיסיות )  כמספר המשתתפיםודפים חלקים חיילים טושים, 

 .עמיים( פרצוי להדפיס 

מודגשת או מסומנת לפי ההוראות המצורפות. בכל משבצת כיצד נשחק? 

 נרים כרטיסייה.

מי שהגיע למשבצת הסיום ועל הדף מודבקות מספר הכרטיסיות  -סיום

 הרב ביותר 

  משחק  ה"חבילה הגיעה"  כמשחק הכרות  חברתי לקבוצת ילדים. .3

מה צריך ? מספר רב של כרטיסיות ) להדפיס את הדף מספר פעמים (, 

 דפי עיתון ו"הפתעה"

הפתעה בנייר עיתון ועלייה נדביק כרטיסייה וכך נעטוף כיצד נשחק? 

הלאה.. נמשיך לעטוף שבכל פעם כרטיסיה מודבקת על דף העיתון ונשחק 

ה"חבילה הגיעה" כמשחק הכרות. ניתן להעביר את החבילה בעזרת 

מוסיקה מאחד לאחד ושהמוסיקה נעצרת פותחים את החבילה או כל 

 רעיון אחר שעולה בראשכם.

 ל"הפתעה". מי שיגיע -סיום

 !רוצים לקבל עוד פעילויות חברתיות?

 חברתית" / גננת שלחו מייל ורשמו " אני מורה

או עשו לייק לדף הפייסבוק  

https://www.facebook.com/nofarys/ 

 .והמשיכו להתעדכן 

 ספדה -נופר ירושלמי

 חברתית. כי אין כמו חברים ...יועצת חינוכית ומנחה 

http://www.nofarys.co.il/
https://www.facebook.com/nofarys/
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  –1נספח 

 כרטיסיות
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 משחק מסלול  – 2נספח 

 להדפיס בגדול .
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