
  תמונות ילדות
  אורך המפגש: כשעה וחצי + הפסקה באמצע להתרעננות ולמינגלינג.

  עזרים: תמונות ילדות של כל אחד מהמשתתפים. שולחים למנחה בלי שמראים לאף אחד.
 

 רציונל: הערב תמונות ילדות נוצר כדי להעמיק את ההיכרות של המשתתפים אחד עם השני על בסיס זכרונות ילדות.
 תמונות הן יפות, תמימות ומסקרנות ויכולות להוות בסיס לשיחה עמוקה יותר. מומלץ לקבוצות שרק התחילו את הפעילות

  ועוד לא מכירים כל כך.
  *מתאים לילדים (תמונות של תינוקות) ולמבוגרים כאחד.

 
  פתיחה לפעילות:משחקי פתיחה - עומדים במעגל:

  1-  מעגל צליל. כל אחד בתורו משמיע צליל אחיד שהוא בוחר. אחר כך שולחים צלילים אחד לשני.
  2- סבב שמות בדו רה מי - כל אחד אומר את שמו לפי התו שמנוגן.

 3- שיר השמות - אני מזמינה את ___ לשיר - כולם חוזרים ___ מזמינה את ___ לשיר. המשתתף שר: דו-רה-מי- פה-
  סול -לה- סי - דו

  פעילות 1: מתיישבים במעגל -
 כל אחד מקבל פתק עם שאלה והוא בוחר את מי לשאול את השאלה הזו. מי שהוא בוחר צריך לענות (אם ממש לא רוצים

  אפשר לעבור למישהו אחר)
  שאלות:

 מה האוכל האהוב עליך ?ֿ 
 מה מידת הנעליים שלך ?

 מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול ?
  איך קוראים לאמא שלך ?

  אם היית יכול לצאת לחופשה לכל מקום שרק תרצה, לאן היית נוסע?
  מה הטעם האהוב עלייך - חמוץ, חריף, מתוק, מלוח ?

  איזה תחביב יש לך חוץ מלשיר?
  מה השם של החבר הכי טוב שלך ?

 מה הצבע האהוב עלייך ?
  באיזו תחבורה אתה מגיע לעבודה?

 איך אתה מרגיש עכשיו  ?
  כמה פעמים התקלחת השבוע?

 מה עושה אותך אתה ?
  אם היה לך מיליון שקלים, מה היית עושה איתם?

  באיזה יד אתה מחזיק את מברשת השיניים ?
  מי הספר שלך?

  מה חדש בחיים שלך?
  כמה אחים יש לך ?

  מה תאריך הלידה שלך?
  מה המזל שלך?

  משחק: מי זוכר הכי הרבה תשובות? לקחת שניים שלושה מכולם מול כולם והם צריכים לחזור על התשובות.
 הפעילות העיקרית: המנחה מניח את תמונות הילדות מודפסות כולן בשחור לבן (כדי לא להסגיר גיל) על הרצפה. כל אחד

 בתורו מנחש את אחד מהמשתתפים שבתמונות. כשהוא מנחש נכונה הוא פונה אל האדם שניחש ומבקש ממנו לספר לו
 פרט או שניים על ילדותו. (אפשר להשאיר שאלה פתוחה או להכין שאלות מראש בסגנון - מה הכי אהבת שאמא שלך

  הכינה לך לאכול? מה המשחק האהוב עלייך בילדות? מי היה החבר הכי טוב שלך? תאר את סביבת ילדותך וכו')
 סיום הפעילות: שירה משותפת של שיר בנושא ילדות - ניתן לבחור שיר לפי אופי הקבוצה והגילאים. למשל - זו ילדותי

  השנייה/ זה הכי כיף בעולם -היי פייב / השירים המשחקים וכו'.
 
 
 


