שלב קבוצתי

פלונטר )ידיים(

אחריות קבוצתית

פעילות בנושא שיתוף פעולה ,חשיבה משותפת ,גיבוש.
הפעילות מתאימה לכל שלב ,גם כאשר חברי הקבוצה עוד לא
מכירים אחד את השני.

• התלמיד ילמד לעבוד בצוות.
• התלמיד יתנסה באתגר
קבוצתי.
• התלמיד יתנסה בפעילות
חווייתית.



 שיתוף פעולה
 חשיבה "מחוץ
לקופסה"
 גיבוש

לוח גדול של פלונטר
לוח ידיים-רגליים-
צבעים
חישוק

הערכות לפעילות:

מכינים לוח גדול של פלונטר ,לוח כיוונים וחישוק.
ישנן שתי אפשרויות לשחק פלונטר:
 .1על פי המשחק הידוע עם לוח )ראה נספח(.
 .2כתרגיל קבוצתי חשיבתי
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הנחיות לקבוצה:

אם בוחרים באפשרות  1של המשחק ,משחקים אישית/קבוצתית .כדי
ליצור עניין ותחרותיות כדאי לשחק את המשחק כתחרות .כל קבוצה
בוחרת כמה נציגים ,ומי שמצליח לבצע כמה שיותר משימות ולא ליפול
צובר נקודות לקבוצתו.
אם בוחרים באפשרות " - 2עליכם להחזיק ידיים במעגל ועם הנתן
האות להסתובב בלי לשחרר ידיים ולהגיע למצב הפוך  -למעגל עם
הפנים החוצה" )הפתרון :עליהם ליצור גשר ושכל חברי הקבוצה יעברו
תחתיו(.

יש לשים לב בפלונטר
הקבוצתי
שהמשתתפים לא
נופלים ודוחפים אחד
את השני בכוונה.

• דגשים נוספים:
תוספות לאפשרות  .1 :1משני צדי הלוח עושים גשר .מי
שעובר מתחת לגשר צריך לרוץ תוך כדי דריכה על הצבע
שהמנחה אומר .2 .כדי לשתף את כולם המנחה מחליט
בכל פעם על צבע שכולם צריכים לגעת בו באותו הזמן.
תוספות לאפשרות  :2ישנן וריאציות שונות למשחק:
להחזיק ידיים במעגל כאשר הידיים משולבות,ולהשתחרר מבלי לעזוב ידיים.
תופסת של חישוק :מכניסיםחישוק בין שני ילדים וצריכים
להעביר את החישוק דרך כל חברי
הקבוצה.
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איך פתרתם את פלונטר הידיים?
איך הצלחתם להעביר את החישוק בין כל חברי הצוות?
האם בפלונטר הקבוצתי הקפדתם על הצבעים שהגדיר
המנחה? מדוע?
האם קבלת הוראות מהמנחה הקשתה או הקלה על ביצוע
המשימה בפלונטר גשר? למה?
למה חשוב לבצע את המשימה הנדרשת תוך שמירה על ההוראות? איפה בחיי היום
יום שלנו אנו נתקלים בניגוד כזה? )שמצד אחד רוצים להשיג משהו – במקרה זה
לסיים כמה שיותר מהר ,ומצד שני חייבים לעקוב אחר הוראות וחוקים – במקרה
שלנו אחרי הוראות המנחה לדרוך על צבעים מסוימים(.
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