ערכת פעילות לפורים
שלום,
בערכה זו תוכלו למצוא מערך הפעלה המתאים לילדים צעירים .הפעילות מורכבת ממשחקים
הקשורים לפורים ,בינגו ויצירה ברוח החג .את הפעילות מלווה מצגת שתעזור לכם לשמור על
מבנה וסדר ,העזרים המצורפים לערכה הם:


מצגת – חידון לפורים



בינגו – קבצים להדפסה



קריוקי -מחרוזת שירי פורים



מסכות – קבצים להדפסה



כובע ליצן -קובץ להדפסה

עזרים שיש לרכוש לטובת פעילות היצירה:
 .1מקלות ארטיק
 .2דבק סלוטייפ
 .3מספריים
 .4חוט גומי
 .5שדכן
 .6טושים ,צבעים ,מדבקות צבעוניות
 .7פרסים

הנחיות להפעלת הבינגו:
 .1ישנן  25כרטיסיות בינגו ,אותן יש להדפיס על דף  A5או כל שתי כרטיסיות על דף . A4
 .2יש לחלק את הכרטיסיות למשתתפים ,אם מספרם גדול מ 25 -ניתן לעבוד בזוגות.
 .3את דף "אינדקס תמונות" יש להדפיס ולחתוך כל תמונה בנפרד .מקפלים כל תמונה,
ומכניסים לכובע.
 .4במהלך המשחק המדריך ישלוף בצורה אקראית תמונה מהכובע ,מי מהמשתתפים
שהתמונה מופיע אצלו בלוח יסמן אותה )אפשר עם קיסם או כלי כתיבה(.
 .5המשחק יחולק לשלבים :צועק בינגו מי שהשלים שורה או טור ,לאחר מכן מי שמצליח
אלכסון ולבסוף מי שהצליח את כל הלוח.
 .6שימו לב :כאשר שולפים תמונה מהכובע אפשר להציגה כחידה .לדוגמה המספר :127
כמה מדינות מנתה ממלכת פרס

יצירה:
יש להדפיס את קבצי "יצירה לפורים" -מסכות וכובע
ליצן .כל משתתף יקבל דף ויקשט את היצירות שלו.
)יש לגזור את החלק של העיניים מהמסכה כך
שהמשתתף יוכל לראות דרכה( .לאחר שסיים נצמיד
מקל ארטיק בעזרת דבק סלוטייפ למסכה וחוט גומי
בעזרת שדכן לכובע ליצן .עכשיו אפשר להצטלם ,לרקוד וסתם להשתעשע.

הפעלות משחקים:
לסיום ,מספר רעיונות של למשחקים ברוח פורים ,אפשר להכין אותם בתחנות פזורות במרחב ;
איפור :איפור פנים בצורות שונות .
קליעה למטרה/באולינג  :לוקחים משטח קשוח עם חור במרכזו .על המשתתף לקלוע ממרחק
מסוים שנקבע לתוך החור.
באולינג בייתי :מעמידים מספר בקבוקים ריקים בצוקת חץ .המשתתף צריך להפיל את
הבקבוקים בעזרת כדור.
אחשוורוש אמר :בסגנון המלך אמר .המפעיל נותן הוראה שצריך לבצע רק אם אמר בתחילתה
"אחשוורוש אמר" .
להפיל פור בפורים :המשתתף שמגיע לתחנה מתבקש "להמר" על איזה מס' תיפול הקובייה.
מפעיל התחנה זורק את הקובייה אם הצליח המשתתף זכה.
השחלת נר :לכל משתתף מחברים למותן חט שבקצהו נר .על המשתתף להצליח להשחיל את
הנר לפתח בקבוק ריק שנמצא תחתיו.
רוח וצמר גפן :על המשתתף להצליח להזיז כדור צמר גפן עד למקום מסוים והכל בעזרת נשיפות.
ביצה וכפית :על המשתתף לעבור מרחק מסוים מבלי שהביצה/כדור יפלו מהכף .את הכף יחזיק
המשתתף בעזרת פיו בלבד.

