
הולדת עם המשחקיטיום 

הפעלת תחנות עם המשחקיט



הקדמה

.המשחקיטערכתבאמצעותהולדתיוםלהפעלתרעיונותמאגדתזוחוברת

המרחבאתלחוותמשפחותלהזמיןמנתעלקהילתיככליפותחההמשחקיט

לצקתניתןולכןמובניםחציהםהמשחקיםכל.וחוויתיצבעוניבאופןהציבורי

.הפעלותשלרחבמגווןלתוכם

.בפתקיםמשימותשלמקדימההכנהמצריךהמוצעבאופןבערכהשימוש

המשתתפיםאתולחלקמובילמישהועםבתחנותפעילותליצורניתן

ומזמיניםמשחקפורסיםפעםכלכאשראחתבקבוצהמשחקאו,לקבוצות

.לשחקשוניםילדים

בהפעלהשעלוברעיונותאותנולשתףאותמונותלשלוח,להיוועץמוזמנים

...שלכם

playkit.Israel@gmail.com:ל"דוא

קהילהיוצרפנאי-המשחקיט:בפייסבוק

!רבהבהנאה



גן השעשועים
בילד ותחביביו או משימות יום הולדת על הוספת משימות הקשורות 

או , נדנדהמגלשה או , או כל פעם שמגיעים לסולם, קלפי הקרוסלה
5בכל כפולה של 

:דוגמאות למשימות

צבע אהוב של ילד היום הולדת•

לשיר שיר אהוב על ילד היום הולדת•

הולדתהיוםילדעםמשותפתחוויהעללספר•

אחדבשלוקטרופיתלשתות•

שניתןגדולהכיבלוןלנפח•

ריקודלרקוד•

במהירותבמבהשקיתמסייםמיולהתחרותחברלהזמין•

חמשירלהמציא•

להתחלהמהסוףב"האאתלומר•

מצחיקהבדיחהלספר•

הולדתיוםילדעלהאהובהסרטמה•

עלא"תפו,גפןצמר)פעםשלהולדתמימיהפעלותמגווןלשלבניתן•
לבקבוקנרהשחלת,בלוןקשירת,בקמחסוכריה,כפית



הפנימי והחיצוני כשפניהם זה )כל המשתתפים נעמדים בשני המעגלים •
במחיאת כף נוספת הם  . זוג צריך לחרוז חרוזכל , במחיאת כף. מול זה

(שטוזיםאו )צועדים לכיוונים מנוגדים וממשיכים במעגל החרוזים 

נקודת מפגש
בין חברי הקבוצהמציאת מכנה משותף 

שבלולעון
משחקים בתנועה

-אנושיתמפגשנקודת
ילדכל.ילדים4הראשונהבשורהמעמידאחרמשתתףאוהולדתיוםילד

וכך,שלוהקבוצהאתשיובילמאפייןלבחורצריךוהואהקבוצהלראשנבחר
בחרהילד:לדוגמא.הקבוצהראששלבטורמסתדריםהמשתתפיםשארכל

גםאפשר.בסנדליםילדיםיעמדושלובטור,סנדליםהואשלושהמאפיין
...פיזייםמאפייניםרקולאתחביבים,אופיתכונות



כן לא שחור לבן
בואו נכיר את הילד יום הולדת

יש גם על )הילדים מתפזרים על הלוח כאשר הלבן זה כן והשחור זה לא 
(.אך תלוי בגיל הילדים, הלוח גם כן ולא בכל מיני שפות

ילד  )משתתף אחד . מכינים מבעוד מועד דף שאלות שתשובתן הן כן ולא
שואל את השאלות והילדים צריכים להיעמד על ( היום הולדת או אח גדול

.המשבצת שלדעתם התשובה
.  של ילד היום הולדתהאמיתיהאם היום זה תאריך יום ההולדת -לדוגמא

....במידה והתשובה כן כל המשתתפים יצטרכו לעמוד על משבצת לבנה

:דוגמאות לשאלות

?האם ילד היום הולדת ישן עם דובי•

?האם פסטה זה המאכל האהוב על ילד יום הולדת•

?של הילד קוראים רוניתלאמאהאם •

?  האם ילד יום הולדת ישן כל יום מאוחר•

?כחול זה הצבע האהובהאם •

הזכרוןמשחק 
/ שטוז/ לומר חרוזצריך , משתתף שלא הצליח למצוא זוג

...'וכולקפוץ על רגל אחת / פתגם



לבן-כחולמסלול 
היכרות עם מסלול חייו של ילד יום ההולדת

בוחרים מבעוד מועד כרטיסיות מיקום בהן ילד יום ההולדת צבר 
.הילדים יצטרכו לנסות לנחש מה קרה בכל נקודת ציון. חוויות

(יש כרטיסיות מוכנות עם מיקומים ונין להוסיף כרטיסיות נוספות)
:לדוגמא

.נולדתי בבית חולים-בירושלים
הפעם הראשונה שהייתי בים  -תל אביב

קפיץ אות
הכניסו , הכינו מבעוד מועד פתקים עם מילים שקשורות לילד היום הולדת

.ויצטרך לאיית את זה על הלוח, לשקית וכל ילד בתורו יגריל פתק
,  אטמוספירה: לדוגמא)להכין שקית עם פתקים ומילים ארוכות 

,  אסטרונאוט, פסיכולוגיה, פנטזיה, אנדרלמוסיה, אנציקלופדיה
אנטרטיקה, קלסטרופוביה

מערבולת
.לשחק במשחק הריקוד בתנועה

ואז ילד היום  , ילדים לעמוד על השני הטורים הסגולים6-12מזמינים 
המנצח הוא מי שמצליח לקיים הכי . הולדת מכריז על רצפים של צבעים

.והוא מקבל פרס, הרבה רצפים


