
חוברת משחקים לפסח
עורכים קיטנת פסח? זוכרים את יריד פורים? הנה כמה רעיונות פסחיים

משחק 1:
חדר קמחא דפיסחא - קליעה למטרה

החומרים:

•  פלקט גדול או בריסטול,

•  לורד,

•  מספריים.

אופן ההכנה: 

צרו מהפלקט מלבן וחתכו פתח גדול לרוחב אשר ישמש כפתחה של קופת הצדקה. 

קשטו בהתאם. כמו"כ צרו מטבע בקוטר 10 ס"מ )עדיף מבריסטול כדי שיהיה קשיח(

מהלך המשחק: 

כל ילד בתורו מנסה לקלוע מטבע לקופת צדקה על הילד לקלוע את המטבע לקופה והרווח הוא המצווה.

משחק 2:
ארבע כוסות - חדר קליעה למטרה

החומרים:

•  4 כוסות,

•  סקטוצ', 

•  כדור פינגפונג

אופן ההכנה: 

הציבו 4 כוסות )עדיף מחומר יציב ולא ח.פ( והצמידו אותם באופן חזק על ידי סקוטצ' לשולחן

מהלך המשחק: 

כל ילד בתורו מנסה לקלוע לכל אחת מן הכוסות. כל כוס שווה 10 נקודות.

הצליח לקלוע לכולם? זכה ב40 נקודות!

 לחומרים נוספים שלנו:
achiyayeda@achiya.org.il
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חוברת משחקים לפסח

משחק 3:
חדר אפיית מצות

החומרים:

•  קלקר )מהסוג שמתפורר לפרורים(

•  שיפודים

אופן ההכנה: 

חתכו ריבועים )מספיק 3( בגודל 30*30 והניחו על הרצפה

אפשר לצבוע את השיפודים בצהוב או חום כמו מצה.

מהלך המשחק: 

כל ילד בתורו נעמד על כיסא המוצב ליד הקלקר, מקבל 3 שיפודים ומנסה לתקוע אותם ב"מצה".

לכל ילד 3 ניסיונות.

משחק 4:
ביצה- קרבן פסח

החומרים:

•  תבניות ביצים,

•  גואש/טושים,

•  ביצת קלקר או כדור פינג פונג,

אופן ההכנה: 

צובעים את השקעים בתבנית חלק באדום, חלק בירוק, חלק בכחול וחלק בכתום.

קובעים לוח ניקוד: אדום= 10 נקודות, ירוק= 20 נקודות, כחול= 30 נקודות וכתום = 40

מהלך המשחק: 

לכל ילד 2 נסיונות על כל ילד בתורו לנסות לקלוע לאחד השקעים את הכדור או את הביצה.

מי שצבר הכי הרבה נקודות, זוכה בפרס.

 לחומרים נוספים שלנו:
achiyayeda@achiya.org.il
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חוברת משחקים לפסח

משחק 5:
תיבת משה רבנו

החומרים:

•  גיגית גדולה

•  מים

•  קשים רחבים

אופן ההכנה: 

מלאו את הגיגית במים ושימו בתוכה את תיבת משה רבינו )יש לקנות בכל חנות יצירה(

מהלך המשחק: 

כל ילד בתורו לוקח קש ועל ידי נשיפות עליו להעביר את התיבה לקצה השני של הגיגית

 

משחק 6:
פיתום ורעמסס

החומרים:

•  כוסות )עדיף של שתיה חמה אך אפשר גם חד פעמי(

•  כדור פינג פונג קטן או פקק

אופן ההכנה: 

הרכיבו פירמידות בגדלים שונים

מהלך המשחק: 

כל ילד מנסה להפיל את כל הפירמידה בניסיון אחד.

ככל שהצליח להפיל יותר כוסות זכה ביותר נקודות.

בהנאה!

פסח כשר ושמח!
 לחומרים נוספים שלנו:
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