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  משחקים קבוצתיים עם כוסות קרטון – כוסות

  . לכולם שלום

 ןכא והוכנסנ בו א"תשפ סוכות המועד חול לקראת שערכתי מיוחדת חוברת לפניכם
  !יברך את כולנו בבריאות בשמחה ובנחת ה' .לסגר ישראל בארץ

מח להגיש לכם סגר. זה אומר שאנחנו יותר עם הילדים. עם המשפחה. וע"כ אני ש
 להשתמשבאם אתם מורים תוכלו כמובן ו לעשות יחד בבית. מספר משחקים שתוכלו

    !בהם בהמשך בכיתה שלכם

 כאן לכם הכנתי. בבית כולם נמצאיםכאמור  ומאידך.  כותבים לא המועד שבחול מכיוון
קרטון חד פעמיות, בגודל רגיל, אך  כוסות בעיקרון". כוסות" סביב הקשורות הפעלות

  .כמה שהם גדולות יותר המשחק נחמד יותר 

אישית יש לי המון משחקים שאני מנחה לקבוצות וארגונים, ותמיד משתמש בכוסות 
  לכם כמה שלא מצריכים הערכות מיוחדת. הענקתי ש גדולות. מממש מ

  

  גומיות פירמידת

  ."גומיות באמצעות הכוסות הרמתב צוות בעבודת כוסות של פירמידה בניית":  המטרה

. ובקבוצות קטנות יותר 8המשחק כתבתי עבור ת . א4מינימאלי:  מספר שחקנים
  תעשו התאמות!

 להמלצות לב שימו". בנייה אזור"ו" אסיפה אזור. " אזורים שני מכינים: למשחק הכנה
  . בשטח המציאות עם אותם מויתתא אך שלי

  ?הגומיות את קושרים איך

 בצורה. הכוס את תתפוסש אחת גומייה לוקחים
 כך. מידי תמשוחרר ולא מידי לוחצת  לא, סבירה

  . הכוסות את לתפוס שתצליחו

. שווה באורך חוטים ארבע נחבר הזו הגומייה אל
 משתף כל, קבוצה לכל משתתפים 2 יש אם(

 אחד - משתתפים 3 יש ואם, חוטים 2 יתפוס
   )חוטים שלשה שתכינו או. 3 יתפוס' וא 2 יתפוס
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 נוסף ושולחן אחד מצד שולחן נכין ,חדר קחנ
שחק (אם אין שולחנות ניתן ל .השני בצד

 מתחלקת הקבוצה ,הכל על הרצפה) בנותול
 כל. משתתפים 4 יש קבוצה ובכל לשתיים
 מגומי המורכב גומיות תפסן תמקבל קבוצה
 שאליו) הפשוטות הצהובות הגומיות( מרכזי

  חוטים. כנ"ל.  4 מחוברים

   .לדרך ויוצאים. קבוצה לכלכוסות  10מפזרים 

  .תלהרים בכל פעם רק כוס אחיתן נ

 הידיים של ישיר מגעאי  בדגש על  הגומיות באמצעות הכוסות את תתפוס הקבוצה
  . פירמידה להקים ומתחילים השני לצד תואו מעבירים. כוס יםתופס. בכוסות

 של פירמידה לבנות שהצליחו עד ושוב הלוך כך
 לבנות שהצליחה הראשונה הקבוצה.  1 2 3 4

  . מנצחת. הפירמידה את

 נוגעים לא מהפירמידה כוסות שנפלו במקרה גם
 באמצעות שוב אותם יםפסתו אלא בידיים בהם

 הם כן אם אלא. (לגובה אותם ומרימים הגומיות
  נחזיר אותם לבסיס הראשון). ,  לרצפה נפלו

  

  

  . זה למשחק שונות אופציות שתי

כאמור לא נוגעים  .גדולה שיותר כמה. ענקית פירמידה יחד קבוצותל הכ לבנות. 1
  . ההגומייבכוסות רק באמצעות 

 ואז. מטה כלפי הכוס שפתח אחת שורה בונים כלומר שורות ג"ע שורות לבנות. 2
  . לבנות ממשיכים וכך. מטה כלפי כשהפתח שורה עוד עליה בונים

  

 וחוץ מזה. תוכלו בעצמכם לחשוב על וריאציה נוספת שתתאים לגיל מיקום וזמן.
  !)נשמח מאוד לשמע על רעיונות נוספים(

  

  בהצלחה!
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  . הפירמידה העברת

כוסות!  (מי לא אוהב לבנות פירמידת  תכינו לעצמכם
 לכם יש כעת תעסוקה בפני עצמה). פירמידה כזו?

מבלי  כוסות של פירמידה כקבוצה יחד תעבירו ! משימה
  . שתתפרק

 החדר של אחד מצד קומות 4 של פירמידה אנשים 4
  .ותזהירולאט לאט. עם תכנון  האות תרימו.  השני לצד
 אדם בערך יוצא זה. יותר גדולה פירמידה לכם יש באם
  . הפירמידה של קומה לכל

 הפעולה ? מתחילים מחדש! בונים את הפירמידה שוב, חושבים על דרך לשיפורהנפל
  ומתחילים שוב!

אך אני כרגיל מעדיף לראות שכולם  עובדים יחד!  ניתן לערוך תחרות בין קבוצות.
את כל  נמצאת נקודות התורפה העלולות למוטטחושבים יחד! ומבינים איפה 

  הפירמידה. 

  כוסות יציבים 

  אולי פחות משחק. אבל התנסות נחמדה.

בעדינות לוח קרטון. עולים  הןכוסות שמים עלי 8לוקחים 
ועולים נוסף  ) . רואים שזה יציב. מורידים כוסק"ג 60(עד 
  כוסות.  4, הצליח לכם? תורידו עוד כוס. תנסו להגיע לשוב

ש בזהירות גם תוכלו לנסות ממ את הרעיון... אהבתם אם
ובכלל להתנסות בכל מיני . בתמונה מספר קומות, כמו 

צורות. רק תשמרו על בטיחות הכל בעדינות, ובמבוגר 
(אם היתה לכם  שעומד ליד ובודק שאתם לא נופלים

הצלחה מסחררת או משהו מעניין אשמח לשמוע, תכתבו 
 .לי!)

 שיא עולמי!

 עם כוסות פירמידת של עולמי שיא שבר במקסיקו' א בחור וחצי שנהכ לפני. מעניין
  . כוסות אלף 50מ למעלה עם בהודו שיא נשבר קודם שנה ...פלסטיק כוסות 73,810

  מה השיא שלכם?
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  מוקשים שדה

  

תוך כדי פיתוח הקשבה  .עיניים בכסוי מוקשים שדה דרך מעברהרעיון המרכזי הוא: 
  ותקשורת! 

מחליטים  ;כך מתחיל זה.  עיניים ככסוי ישמש זה אותנו! בבית מסכה לכם יש בטח
 את ממלאים באיזה חדר נעשה את הפעילות! דואגים שהרצפה תהיה נקיה מכל וכל! 

 ב כמהלא אוכל לכתו .סוף ונקודת התחלה נקודת מכינים. הפוכים בכוסות הרצפה
שזמינות אצלכם, אך זה צריך גודל השטח ומספר הכוסות ב תלויזה כוסות לפזר, 

  יהיה מאתגר. עדיין להיות די צפוף כך שיוכלו לעבור אך ש

  השני יהיה המכווין שלו. כסה את עיניו ויצא לדרך, ויכעת בוחרים  זוג מתנדבים, אחד 

מכוסה העיניים יצטרך לעבור את השטח מצד לצד מבלי להפיל  בחרנו? יצאנו לדרך!
  של המכווין שלו. בהצלחה. את הכוסות, הוא יקבל הכוונה

 אפשרות גםו המוקשים בשדה שעובר זה להיות אחד לכל מנותדהז נותניםבהמשך 
  . המכווין להיות

  והכוסות לא נפלו! הצלחנו! אם נפלו נתחיל שוב!אם עברנו 

  

  

בכלום,  ללהיתקשלא  רולהיזה תבשדה המוקשים באווירה תחרותי משימות נוספות
  :ולא לרוץ במרחב מצומצם

 עם לעבור שהצליח זוגה. מכווינים 4ו כסויים 4 לדרך יוצאים זוגות 4 . 1
תזהרו לא להתנגש א' . המנצח הוא כוסות מוםימינ הזזתאו  הפלת
  בשני!

 העיניים כסוי את ולכוון מהכוסות חלק גבי עלאו אותיות  מספרים לכתוב . 2
(ניתן למשל לכתוב את כל הא' ב' ולבקש  ממסופרים!כוסות  להרמת

 ניים לאסוף את השם שלו)מכסוי העי

 !אסוף בערימה  א' בתוך השניפשט לכן  לאסוף את כל הכוסות! . 3
לאסוף את כל הכוסות ולבנות פירמידה או מגדל תוך כדי שמירה על  . 4

 ם!יכסוי עיני
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  כוסות באוויר

  !חביבאחרון  השארתי אותו לאחרון בקובץ משחקים זה!הנה לנו משחק מיוחד מאוד. 

כוסות לקבוצה.   100בשביל לשחק את המשחק בצורה הטובה ביותר צריכים  :הקדמה
  פחות אטרקטיבי! צתקאך זה כוסות,  50ב הסתפקלאך ניתן גם 

  המטרה של המשחק: 

  !!!!!!את ההוראות עד הסוףאו קרת !חשוב שיהיה מינימום כוסות הנוגעות ברצפה!

  :הוראות המשחק

  אך הכל בהתאם לגודל של 4קבוצה גודל ל (מספר טובלקבוצות מתחלקים ,
 ) הקבוצה / המשפחה שלכם!

  בחדר שבו תעבוד הקבוצהאזור  םומייחדיכוסות,  100נותנים לכל קבוצה 

  דקות לתכנון ולבניה 10אומרים לקבוצה שהם יקבלו 

 המטרה היא לפזר את כל הכוסות בחדר במינימום מגע של כוסות עם הרצפה 

 כך שכל הכוסות צריכות להיות  השימו דגש שאסור להכניס כוסות א' בתוך השני
 הו מונחות כמגדלים א' על גבי השנימפוזרות א

 פה ברצ תנקודות מינוס, וכל כוס שלא נוגע 5לכם נת ע ברצפה נותגתכל כוס ש
 א על שולחן וכדו' נחשב על הרצפה)י(אף אם ה זכות תלכם נקוד נתנות

  לעמוד במשימה. ביותר טובה הדרך ה ילהבין מהנסות מוהקבוצות יוצאות לדרך 

  ברצפה וכמה ות הבניה, ורואים כמה כוסות נוגע דקות עוצרים את 10אחרי
 ה לקבוצהעלו הפירמידות, או כל רעיון אחר שמהמגדלים אנהפכו לחלק 

 א יברצפה (אפילו אם ה תכנוגע תה חלק מהמגדלים נחשבתכוס שלא הי
 בינתיים על כסא)

  ותספרו לי מה  הקבוצה המתחרה..אל תנסו להעתיק מתהנו, תהיו יצירתיים
 היה!

  הצלחה רבה!ב

  ן זה עובד עם כל סוגי הקבוצות, והגילאים.מניסיו

  לכם תוך כדי פעילות! ותספרו לי על רעיונות נוספים שעל

 ובכל מקום שאתם משתמשים עם המשחקים הנפלאים האלה, בין בכתיבתם
  ובין בהנחייתם. תנו קרדיט!  העתקתם

  חיים כ"ץ

 a0533180118@gmail.comאלי לקבלת חומרים נוספים פנו 


