בס"ד

חי צומח דומם – הדור השני.
משפט פתיחה :לאחרונה אני עוסק בהעברת סדנאות למחנכי כיתות בנושא "פיתוח
כישורים חברתיים באמצעות משחק קבוצתי" ,אז הנה לכם משחק שלימדתי לאחרונה,
והוא נהפך ללהיט .בבקשה.
שם המשחק  :חי צומח דומם – הדור השני( .במקומות אחרים הוא יקרא ארץ עיר  -הדור
השני).
אורך  :המנחה יוכל להחליט מתי להפסיק .זה יכול להמשך גם חצי שעה.
הסבר כללי  :יושבים בקבוצות או בזוגות ,בוחרים נושא (חי ,צומח או דומם) וכל אחד אומר
בתורו  ,זה שמשתהה או חוזר פעמיים על אותו הדבר נפסל.
חומרים נדרשים :אין.
הסבר מפורט בשלבים:
 .1המנחה יושיב את הקבוצה בזוגות .זה מול זה .אם למישהו אין בן זוג המנחה ישמש
כבן זוג.
 .2המנחה ישאל" :מכירים את המשחק חי צומח דומם? (או בשמו השני ארץ עיר)"
 .3לאחר שמבררים שכולם יודעים למה הכוונה (כולם יודעים ,הלא כן?!) המנחה אומר:
"היום נשחק ארץ עיר ללא נייר ,לאחר מכן נעבר למשחק בקבוצות".
 .4כולם ישאלו "איך זה עובד?"
 .5המנחה מסביר את הכללים” .פשוט מאוד ...אני מכריז על נושא  ,כגון שם של בן.
ברגע שאתן את אות ההתחלה כל אחד צריך לומר בתורו שם של בן .ברגע שמישהו
חוזר על שם פעמיים ,או משתהה (יותר מתוך כדי דיבור )...הוא הפסיד במשחק".
 .6המנחה מברר שכולם הבינו ,ועדיף שיתרגל זאת עם מישהו לעיני הקהל .ואז נותן את
האות .מנסים סיבוב ראשון .יש מנצחים ויש מספידים ,מרגיעים את הוויכוחים...
 .7המנחה מצווה "כל אחד ימצא בן זוג חדש" יכריז על נושא חדש ,למשל צומח .יתן את
אות הפתיחה והחגיגה תימשך.
 .8כך ניתן להמשיך שוב ושוב ....כל פעם עם מישהו אחר.
 .9כעת ניתן לעשות את אותו הדבר בקבוצות של  3או  .4קצת יותר מורכב לפעמים
מלחיץ אבל חוויה גדולה.
 .10ניתן להמשיך כך באווירה טובה עד לקבוצה עד .20

הערות :
 .1המשחק הזה אמור לשבור קרח .ולא להכניס אף אחד למבוכה .באם יש ילד או נער
שיש לו קשיי שליפה או בעיה שפתית אחרת .הייתי חושב פעמיים לפני המשחק.
 .2מצד שני המשחק יכול לשפר ולהועיל להנ"ל.
 .3לקבע כללים ברורים לשאלות שיתעוררו( .אחד אמר אלי ואחד אמר אליהו)...

מה קבלנו אחרי התרגיל ?





משחק זוגות עם הזדמנות לשחק עם משתתפים שונים.
משחק שכל אחד יכול.
שיפור השליפה.
יש כאן מקום לשיח על תכנון וטכניקות .אחרי שמשחקים מספר פעמים המשתתפים
מתחילים לרכוש רעיונות ומתודות  .זה מדהים תנסו ותיווכחו.

מניסיון  ,הפעילות מוצלחת מאוד וניסיתי אותה בקבוצות נוער וילדים בהצלחה!
תעשו את הפעילות ותספרו איך היה .ותשתפו הלאה.
תודה ידידים .לא לשכח לתת קרדיט
חיים כ"ץ

