
 

 

 

 תרגילים -קבוצתית בתנועה פעילות 

 )בהתאמה ספציפית לגיל( ילדי התכניתקבוצת  :היעד קהל

 קבוצת הורים

 דק'  45 משך הפעילות:

 מטרות:

 

 תיתיפעילות קבוצתית חווי .1

 שילוב תנועה במפגש הקבוצתי .2

 הנבחרים יםבהתאם לתרגיל :נדרש ציוד

 

 תרגילים:

חה לפעילות קבוצתית בכל נושא או/ו מגוון התרגילים המופיעים להלן יכולים להוות משחק פתי

תרגילים בתנועה למפגש אחד בנושא. רצוי לאפשר למשתתפים בחירה, היות וישנם תרגילים 

 להתחשב בשיקוליו של כל משתתף ולכבדם.יש  –הדורשים מגע 

   מי עוקב אחרי? :1תרגיל 

כל משתתף מתהלכים בחדר, כאשר לאחר מספר דקות של חימום ושימת לב למה שיש בחדר, 

 /יוהעיניים. להמשיך לנוע בחדר, אך כל הזמן לשמור עליהרק באמצעות   /ולעקוב אחר מישהי יתבקש

 נזמין את המשתתפים להתרחק, להתקרב לאותה דמות שנבחרה כשהמטרה היאבטווח הראייה. 

מי? והאם במעגל נברר מי עקב אחרי מסתכל עליה. לבסוף מישהו לא תשים לב שאותה דמות ש

 מישהו שם לב שעקבו אחריו?

 שיקוף : 2 תרגיל

 ובילישה תנועה, יע ןהראשו ושני. ןלראשו םחלקנד בזוגות. ועמנזמין את המשתתפים ל -חלק א'

                                                             תפקידים.יוחלפו ה. אחר כך ולחקות אות יצטרך והשני

 המפסל והשני ואה אחד יותר קרוב. כעת  דועמנזמין את המשתתפים לנשאר בזוגות אך  -חלק ב'

 את ההוראות קבלי ןוהראשו ולהנחות את השני במלל כיצד להניע את איברי יצטרך ןהראשוהמפוסל. 

   וינסה ליישמן.

  הכסא הריק :3 תרגיל 

עומד במעגל והמטרה היא לא לתת לו  ומישהמבקשים לצופף את הכיסאות המסודרים במעגל. 

כמו מחיאת  גם להוסיף סימן שלפיו צריכים לשנות את כיוון התנועה רצוי להתיישב חזרה על הכיסא. 

 . כף של המנחה



 

 

 : משחק הכרות בתנועה4 תרגיל

וצה זו קבתנועה )כאן אפשר להוסיף גם שם אם  ציגלה כל אחדמהמנחה תבקש במעגל ונעמוד 

את  ניתן לחבר  מכן אחרל ?ציגא הולזכור איזו תנועה ה היא (. כל אחד מציג תנועה ומטרתנוחדשה

 אחד.  קבוצתי כל התנועות לידי ריקוד

 

 : משחק הכרות בתנועה5 תרגיל

מוסיקה וקבוצה א'  נשמיעבמרחב החדר. נעה וקבוצה א'  תשבוקבוצה ב' י: חלק לשתי קבוצותתנ

של האות  עם השמעתפסלים. כעמדו י 'סיקה נעצרת חברי קבוצה אכשהמולרקוד, תתבקש להתחיל 

 פסלים. חברי קבוצה א' ונעמדת כמוהם כל ת)הפעמון( קבוצה ב' ניגש המנחה

 א מתיישב בשקט במקום. ו, הוכאשר מישה מקב' א' רואה שחיקו אות

  לאחר מכן קב' ב' מתחילה את אותו תהליך וכן הלאה. 

 

 

 

 

 

 

  


