
  משחקי שיתוף

  ורדה אינגלס

  .חול או מזרנים, משחקי שיתוף על משטח דשא

  .בנית חנוכייה המורכבת מכל הכיתה: חנוכייה אנושית .1

  .י כל הכיתה תוך בניית האותיות מגוף האנשים"נס גדול היה פה ע :כתיבת המשפט  .2

  .מטפסים זה על זה, בניית פירמידה ענקית  .3

  . מנסים לסימן לקום ביחד מבלי ליפול, ל גב באחיזת מרפקים ישיבה בגב א :קימה ביחד  .4

הקיצוני מתחיל להתגלגל בכיוון הצד , שוכבים צפופים זה ליד זה פנים אל הרצפה: קטרפילר  .5

  .ממשיכים כך עד שכל אחד חוזר למקומו, השני על כל חברי הקבוצה

. מנתקים ידיים, בים זה על זהלסימן יוש, עומדים צפוף פנים לצד ימין, במעגל :ישיבה משותפת   .6

  .הפעילות צריכה להיות ביחד

" נעליים"מטר כשכל הקבוצה הולכת בתוך  8התקדמות למרחק של  :נעליים משותפות   .7

  )רצועות לאחיזת רגליים 5-8מגלשיים שבהם בין . (משותפות

  .רהמנתרים ביחד לקראת מט, מתחלקים לקבוצות כל קבוצה בתוך שק לבן :קפיצה בתוך שקים  .8

לסימן המנחה כל אחד לוקח שתי  נעליים , ולאחריה נעל שמאל, מורידים נעל ימין :ערמת נעליים  .9

לסימן נוסף מנסים למצוא את הנעל התואמת , אחת ימין ואחד שמאל  ונועלים אותן, שונות

 .כך עד שכל הזוגות מסודרים עם האנשים בתוכם, ולעמוד בזוג אתה

ואחד יהיה " קיר התא"ל" פרטופלסמה"כל קבוצה מתחלקת ל, שתי קבוצות ":אמבה"תחרות   .10

עומדים במעגל עם פנים " קירות התא", הפרוטופלסמה עומדים עם פנים למרכז המעגל". גרעין"

הקבוצה צריכה . חברי הקבוצה דואגים שיהיה למעלה(יושב מעל כולם " הגרעין"ו, החוצה

אפשר לשחק את המשחק רק עם קבוצה . (להתפרקלהתקדם עד לקצה השני של המגרש מבלי 

 ).אחת ולהציב לה אתגר קבוצתי

  ).הרבה מקום לעזרה הדדית. (לסימן מנסים כל ה ילדים לטפס   על ארגז אחד ".טפס על ההר" .11

  



  .משחקי שיתוף על משטח אספלט או אולם

ישה מהווים כל  ש, לכל ילד מספר. משחקי התארגנות במבנים שונים על הקרקע: סקוטרים  .12

מעגלים בשלוש , מעגל פנימי וחיצוני, מעגל גדול: מסתדרים במבנים כמו בצניחה חופשית. קבוצה

  .מעגל גדול כאשר מספרים פירדיים עם פניהם החוצה והזוגיים עם פניהם פנימה. קבוצות

  .בישיבה על סקוטריםמשחק כדורגל   .13

  .משחק כדור יד בישיבה על סקוטרים  .14

פעילות המחייבת תיאום . ארבעה אוחזים את המגבת  ומקפיצים בעזרתה כדור" כדורעף מגבות" .15

 .אפשר לחלק את הקבוצה לשתי קבוצות ולשחק כדור עף באותה צורה. עם עמיתים


