
 

  כדור ממסופר
  לכל קבוצה ולכל גילמשחק קבוצתי 

שניתן לעשות טובים אני נשאל בתקופה זו (קיץ תש"פ) על משחקים קבוצתיים   פתיחה: ימשפט
, ועם קצת יצירתיות נוכל הכדור הממוספר""מישהו הזכיר לי לאחרונה את  . בתקופה זו ללא חשש

. אך אתחיל עם הגרסה הרגילה שלו. ואחר כך אסביר איך אנו עושים ירהלעשותו גם ללא מגע או מס
  זאת במגוון דרכים.

   כדור ממסופר :שם המשחק

    ! דקות, אם לילדים כחצי דקה למשתתף 2כל משתתף לפחות לאם המשחק למבוגרים  : אורך

נבדוק את לוקחים כדור (עדיף כדור ים) רושמים עליו מספרים, זורקים אחד לשני, :  הסבר כללי
   , ונענה על שאלה שהוכנה מראש. שנוגע בו בוהן ימין של התופס  ספרהמ

  )20עד  . (עדיף 25מקסימום לקבוצה  4 : מינימום מספר משתתפים

   .רד)(לו כההכדור (עדיף כאמור כדור ים), טוש  חומרים נדרשים:

. ובמקביל 6ועד  1כתוב מספר מנצבעים, על כל צבע ו חלקים 6ל מחולק כדור ים על פי רוב: הכנה
  נושאים. כדלהלן (בהמשך אכתוב עוד רעיונות)  6כין על דף או על הלוח נ

 משמח אותימה  – משמח )1
 תלהבאני מממה  –מלהיב  )2

 מה גורם לי לכעוס - מכעיס )3
 גורם לי להתחברמה  –מחבר  )4

 נותן לי חיזוקמה  –מחזק  )5
  מעייף אותימה  –מעייף  )6

בכל מקום שניתן לעמוד במעגל עם מרחק של חצי מטר אחד מהשני (אלא :  יקום מומלץ לפעילותמ
  אם כן משחקים בימי הקורונה)

  הסבר מפורט בשלבים:

 .קשובים יעמדושכולם ומחכה . הקבוצה לעמוד במעגלהמנחה מורה על  . 1
אזרוק את הכדור למישהו " והוא ממשיך יש לנו כדור ועליו מספרים""תשמעו", הוא פותח ," . 2

לפי המספר של המשתתף נוגע.  ניהכדור נראה איפה הבוהן הימי תכשהוא יתפוס א מהקבוצה
 הבוהן נוגע תצטרכו לענות לשאלה"ש

מברר: והמנחה  , 4מספר חלק של ההיה על של ראובן הבוהן והנה , אובן המנחה זורק לר . 3
"כשאני רואה הרבה אנשים עושים משהו  :"ראובן איזה דבר גורם לך להתחבר?" ראובן עונה

הוא גם תופס ה אחר"זרוק למישהו ראובן "להב, ואומר חה מתאני מתחבר וגם עושה". המנ
 ועונה לפי המספר שהבוהן הימני נגע בו. כך עוברים על כל הקבוצה. עד שכולם ענו. 

 חק.המנחה מקפיד על הקשבה של כל הקבוצה לאורך כל המש . 4

  



 

  ערות : ה

שהגיע מישהו ללא יד  יותר מפעם אחת ליה שלכולם יש יד ימין ובוהן ימין! כבר קרשימו לב  . 1

 בתפיסת הכדור. מוטוריים כמו כן תראו שאין לאף אחד קשיים לפעילות.

 ם אחת. פערק חשוב שכל אחד יקבל את הכדור  . 2

 מלהיב, מכעיס, וכו'. ניתן לכתוב במקום מספרים את המילים משמח,  . 3

 לכתחילה עדיף שלא ימסרו את הכדור לידי זה שנמצא בימינך או בשמאלך.  . 4

 .לפי היכולות וההבנה של הקבוצה שלו הממוספרתהכין את הרשימה ממליץ לכל אחד ל . 5

 ניתן להכין הרבה מספרים על כדור אחד ולהאריך את הרשימה. . 6

 יאמר קודם את שמו. קבלשל אנשים שלא מכירים אחד את השני, מי שקבוצה אתם עם אם  . 7

  

  הערות מיוחדות לימי הקורונה. 

 וכל פעם רוק לאוויר ויתפוס את הכדור זמו יבמקום לזרוק מאחד לשני את הכדור המנחה עצ

 לו!פר יצא ספיסה יספר איזה מת, ולאחר התופסור מי הוא ביאמר לפני כן ע

 מה למדת מהקורונה2 ?) מה היה קשה לך בקורונה1ל הקורונה. ניתן להכניס נושאים ע (? 

    אחרת? בעקבות הקורונה מה אתה עושה היום) 4 ?) איזה דבר גילית בעצמך בקורונה3

) מה היה עוזר לך לעבור את 6 ?ך שהיית בבית ברציפות בקורונה) מה היה זמן הכי ארו5

  הקורונה בקלות?

  בהצלחה! ילדיםנוער ו מבוגרים שלהפעילות מוצלחת מאוד וניסיתי אותה בקבוצות , ניסיון מ

  תעשו את הפעילות ותספרו איך היה. ותשתפו הלאה.

  יש עוד הרבה משחקים דומים, תבקשו תקבלו!

   קרדיטלא לשכח לתת . ידידיםתודה 

  חיים כ"ץ 

    

  

  

  


