
 

  ספוגים

  

  . משחק מלא אנרגיה עם אפשרות להתחלק למספר קבוצות תחרותיותמשפט פתיחה: 

   (ספוג ודלי). ספוגים  :שם המשחק

    דקות.  15כ: אורך

ר יש קערה על הקבוצה בתחילת הטור יש דלי גדול עם מים בסוף הטו עומדים בטור:  הסבר כללי
   להטביל את הספוג בדלי ולהעביר את הספוג בשורה עד שהקערה תתמלא.

  ראו בהערות לקבוצות גדולות.  .  5מינימום :  מספר משתתפים

  למדידת זמן (סטופר).שעון  וספוג. –קערה  –משתתפים דלי  5לכל  חומרים נדרשים:

א חשש להחלקה או בכל מקום שניתן להרטיב ללבמדשאה רחבה, בחצר, :  מיקום מומלץ לפעילות
  וכו'. מתאים בעיקר לימי הקיץ החמים. 

  משחק משפחתי חביב. כילדים, צעירים וגילאים: 

  

אחת ובהערות נוסיף את הפרטים של במטרה לשחק אותו כקבוצה  .הסבר מפורט בשלבים
 י. משחק הספוג התחרות

 בתחילת הטור יהיה דלי עם מים. ובסופו. קערה קטנה.  .ד בטור עורפיהקבוצה תעמ . 1

אחד עמוד על מקומו. ולא זז ממנו. עד סוף הפעילות. אליכם למלאות את  מר. כלאומנחה ה . 2

 הקערה הקטנה במים מהדלי. 

טבילים את הספוג בדלי, הוא מוסיף: הדרך היחידה למילוי הדלי הוא ע"י הספוג. כלומר מ . 3

ותו ומחזירים אותו ומעבירים אותו כסרט נע בין המשתתפים עד לקערה שם סוחטים א

  מתמלאתקערה הקטנה לתחילת הטור מטבילים שוב במים , וכך הלוך ושוב עד שה

 הוא בודק בתוך כמה זמן זה נעשה. ויוצאים לדרך. כש 1.2.3המנחה מכריז  . 4

: דברו ביניכם ומוסיף המנחה מספר להם כמה זמן לקח. ומבקש מהם לחתוך את הזמן בחצי. . 5

 עשות את זה יותר מהר. אולי יש למישהו רעיון ל

רה, על סחיטה חזקה יותר, זהירות בהעבות עולים בין המשתפים. בדרך כלל מדברים רעיונ . 6

 והטבלה איטית יותר של הספוג.

  ומנסה להשיג תוצאה טובה יותר. הקבוצה יוצאת לדרך עושה את השיפורים  . 7

  

  



 

  הערות : 

  

ניתן להתחלק למספר קבוצות להביא לכל קבוצה סט. ולהפוך את המשימה לתחרות בין   .א
סיד של שיתוף פעולה ולא של תחרות, אבל לפעמים זה מה שהקבוצה קבוצות (כידוע אני ח

  צריכה).
 ניתן לתת לכל קבוצה שני ספוגים, והם הולכים הלוך ושוב. בתוך הקבוצה.   .ב

 חזור לדלי או לקערה.  כלל שאם הספוג נופל הוא להכניסאפשר   .ג
   .ד

  ונושאים לשיחה בעקבות התרגיל. מה קבלנו אחרי התרגיל ?

 .שמירה על כללים 
 עבודת צוות. 
  החלטה של עבודה מהירה מול עבודה יסודית שאולי  מאיטה את הקצב אך נותנת תוצאה

 טובה יותר.
  טובה.אנרגיה 
 .שיח על שיפור 

 

אף עם  מסוימיםבמקרים נוער וו ילדים שלהפעילות מוצלחת מאוד וניסיתי אותה בקבוצות , מניסיון 
  בהצלחה! מבוגרים

  הפעילות ותספרו איך היה. ותשתפו הלאה.תעשו את 

   קרדיטח לתת ולא לשכ. תודה ידידים

  חיים כ"ץ 

   

  

  

 

  


