גיבוש והיכרות – שכבה ז'

אישי -קבוצתי
גיבוש והיכרות

התלמידים יחוו פעילות חברתית ראשונה כקבוצה .וילמדו להכיר אחד
את השני הכרות ראשונית.

-

היכרות וגיבוש
כיף והנאה
שבירת קרח.

 הכרות וגיבוש -שיתוף פעולה

פתיחה :ג'אנגלינג שמות-כל חברי הקבוצה נעמדים במעגל ,יחד עם המדריך .המדריך
מתחיל סבב של זריקת כדור .הסבב מסתיים רק לאחר שהכדור נמסר לכל חברי הקבוצה.
בכל מסירה יש להגיד את שם התלמיד אליו נזרק הכדור .על הסבב להישאר קבוע .אין
להעביר את הכדור לחבר מימיני או משמאלי ,במידה והכדור הגיע פעמיים לאותו חבר או
לחלופין נפל – מתחילים מחדש את הסדר .שלב  :1על חברי הקבוצה להתמסר בכדור
כאשר על כל אחד מחברי הקבוצה למסור את הכדור לאחד החברים .בטרם הוא מוסר עליו
לקרוא בשם החבר שאליו הוא מתכוון למסור .שלב  :2לאחר סיום השלב הראשון המדריך
מציין שהוא מוסיף עוד כדור נוסף במהלך הסיבוב עם הכדור הראשון .ההנחיות הן אותן
הנחיות ) 10-15דק'( .הצעות לשדרוג * :הוספת כדור/ים נוספים ) 4סה"כ( ,מדידת זמנים.
גוף הפעילות :בינגו היכרות -כל אחד מהתלמידים בקבוצה מקבל לוח בינגו כשבתוכו
שאלות היכרות מתחומים שונים )על כל הלוחות הסדר הוא אותו סדר שאלות(.מרגע
הזנקת המדריך על כל אחד מחברי הקבוצה להתהלך בחדר ולשאול האם אחת מהשאלות
שעל הלוח שלו רלוונטית עבור הנשאל-במידה וכן ,הנשאל חותם במשבצת .המטרה היא
למלא את כל הלוח בחתימות של שאר חברי הקבוצה .אסור שיהיו חתימות כפולות.
המנצח הוא הראשון שמלא את כל הלוח בחתימות וצועק בינגו 20) .דק'(.

-

 3כדורי ספוג

-

לוחות בינגו מוכנים מראש
כמס' חברי הקבוצה

 90 -70דק'

משחק ג'אגלינג -שימוש בכדורי
ספוג בלבד.

משחק הטור -הקבוצה מתחלקת ל 2-תתי קבוצות באופן אקראי או עפ"י הנחיית המדריך.
המטרה של כל קבוצה היא להסתדר בטור במהירות האפשרית )עפ"י סדר( בהתאם
להוראת המדריכה )לדוגמא :להסתדר לפי גובה ,מידת נעליים ,תאריך לידה ,צבע עיניים,
צבע בגדים ,מס' אחים וכו'( .קבוצה שהסתדרה מס' רב של הנחיות מהר יותר-היא
המנצחת ) 10-15דק'(.
הרוח נושבת -כל חברי הקבוצה יושבים במעגל .בתחילת המשחק מוצאים כיסא .המדריך
מתחיל את הסבב ונעמד במרכז המעגל .המדריך אומר :הרוח נושבת לכיוון כל מי ש...
שלובש 'גינס ,שנועל נעלי ספורט ,שיש לו עיניים בהירות וכו' כל מי שהמשפט נכון לגביו
קם ומחליף מקום .מי שאינו מוצא מקום נכנס למרכז המעגל ומחליף את המדריך.

פיתוח ,עיצוב ועריכה :מאיר אביטן

שאלות לעיבוד:
היום היתה הפעם הראשונה ששחקנו את משחק הג'אגלינג ,זה לקח לנו
 Xדקות לסיים סבב .האם אתם חושבים שבפעם הבאה נוכל לעשות סבב
בפחות זמן? אני מאמין/ה שכן .בואו נאתגר את היכולות שלנו שוב בשבוע הבא.
מי למד היום משהו חדש על מישהו מהקבוצה שהוא לא ידע?
מי לראשונה שוחח /שיתף פעולה עם מישהו שהוא לא הכיר עד כה?
איזה משחק הכי אהבתם? ולמה?
מה תרצו שנעשה בפעילות הבאה?

דוגמא לבינגו הכרות:

האם קראת ספר לאחרונה?

אוהב/ת את שיעורי אנגלית

מעריץ את מסי?

חתימה:

חתימה:

חתימה:

נסעת לטייל בצפון בחופש הגדול?

יש לך אח/ות שמשרתים בצה"ל

חתימה:

חתימה:

נסעת בשנה האחרונה לחוץ
לארץ?

אוהב/ת לצייר?

שבר פעם את היד

בעל חשבון בפייסבוק

חתימה:

חתימה:

חתימה:

חתימה:

