
הפעלות בזמן נסיעה באוטובוס 

 

בדרך חזרה בדרך כלל אין בעיה  , מידי פעם יוצא לנסוע עם חניכים באוטובוס למרחקים ארוכים

,  דקות נשמעות צווחות2החניכים בשיא כוחם וכעבור , הבעיה מתחילה בהתחלה, כולם ישנים

,  דקות3חצי מהחניכים מתחילים את הטיול באוטובוס והנהג המסכן צריך להחליף קסטה כל 

להגביר את הרדיו להנמיך , להוריד את רמת המיזוג כל דקה וחצי לעלות את רמת המיזוג כל דקה

?  נשמע לכם מוכר …לזרוק לפח את שאריות האוכל ו, את הרדיו  ועליכם נגזר להעביר את הביסלי

יכול להיות בהפעלות תוך כדאי נסיעה באוטובוס בחלק זה  (אנחנו מודים שלא מלא )פתרון חלקי 

: של האוגדן נביא לכם רעיונות ל

. הפעלות לכל חניך בנפרד. 1

. הפעלות לכל ספסל. 2

. הפעלות לכל זוג ספסלים. 3

. הפעלות לכל הקבוצה. 4

. חידות לכל הקבוצה או לבודדים. 5

יתרון נוסף מעבר לשקט הנפשי שלכם ושל הנהג  יכול להיות בהכנת החניכים לקראת הפעילות 

או חלק בילתי מפרד מהפעילות ,  מעין רקע ומוטיבציה לפעילות שאליה אתם נוסעים–שתבוא 

. ביחוד כאשר אתם נוסעים מאתר לאתר

 

: רגע לפני שאתם עולים לאוטובוס רצוי לעשות כמה דברים

 

 ולא לסמוך על הנהג או הרכז –לדעת מה מסלול הנסיעה  .1

נסענו יותר ממה שניסע או "או " עוד כמה זמן מגיעים: "  אם החניכים ישאלו – להביא מפה  .2

. במקום להעיף להם כפה תנו להם מפה". ניסע יותר ממה שנסענו

.  לבדוק אם יש חניכים עם בעיות הקאה .3

. נייר טואלט ומים , שקיות להקאה,  להביא אקמול .4

 אם הנסיעה ארוכה להודיע לחניכים לפני הנסיעה אם עוצרים במקום שבו אפשר לקנות  .5

. בכסף או שיביאו אוכל מהבית

.  לבדוק אם יש אתרים מיוחדים בדרך שבהם אפשר לעשות הפסקות .6

 לבדוק אם יש אתרים בולטים בדרך ולדעת איך קוראים להם ואיזה סיפור עם יש עומד  .7

? מה זה המקום הזה :  תמיד יהיה את החניך שישאל –מאחוריהם 

              

!!!                                                                    אז שיהיה לכם בהצלחה ודרך צלחה 

 

 



 

הפעלות לכל חניך בנפרד  .1

חוברות תשבצים וחידונים לכל חניך   .א

 קסטות עם שירים וסיפורים שקשורים לנסיעה – אם יש להם ווקמנים  .ב

 מי שלא – החניכים צריכים למלא במשך הנסיעה – מפה שבה חסר שמות הישובים  .ג

. מתבלבל מקבל פרס

.  ספרון עם סיפורים ושירים שקשורים לנסיעה .ד

 – דף עם צילומים של אתרים בהם עוברים בדרך ואתרים בהם לא עוברים בדרך  .ה

. החניכים צריכים לסמן את האתרים שבהם עוברים

פאזלים קטנים  .ו

 שמתאימים לאדם אחד  – משחקי קופסא  .ז

 

 

הפעלות לכל זוג  .2

 מי תופס לשני את   –משחק האגודלים ,  מי מסתכל על השני בלי לצחוק–משחקי תחרות  .א

.        האגודל

כפתור ופרח   .ב

 והמטרה היא לעשות X 10 10 לילדים גדולים אפשר לתת לוח של – איקס מיקס דריקס  .ג

. רצף או מלמעלה למטה או מימין לשמאל

 צוללות  .ד

     

 



 

 

. הפעלות לכל זוג ספסלים .3

רביעיות .א 

 שאלות של כן ולא   20אחד מארבעת החניכים חושב על אישיות והשאר צריכים בעזרת . ב

.      לנחש מה היא האישיות

 חניכים מדבקות וטושים כל זוג כותב על   4 נותנים ל כל –על ראש הגנב בוער הכובע .         ג

ומדביק את    . תוכנית טלויזיה או כל דבר אחר שמחליטים, פרח ,   המדבקה שם של אישיות

צריך לענות למי ששמו   , זה שלא הדביקו עליו את המדבקה.    המדבקה לאחד מהזוג השני

.    עליו את המדבקה בכן ולא לשאלות שבעזרתם הוא ידע מה מודבק לו על המצח

,   שחור, לא,  מנהלים שיחה שבה אסור להגיד את המילים כן4 כל ה –לבן , שחור, לא, כן .ה

המטרה היא גם לא להגיד וגם לבלבל את האחרים   . מי שאומר מקבל נקודה רעה.        לבן

.        שיגידו 

וצריך למצוא  ' ב', א–אחד אומר אות מ ה ,  כל פעם אחד אחר מחליט על נושא–עיר , ארץ .ו

,   שירים, תוכניות טלויזיה:        שם של משהוא שקשור לנושא שמתחיל באות הצעות לנושאים

. פרחים, דברים שקשורים למחשב, משחקים, כדורסל/         שחקני כדורגל 

 

טריויה . ז

 

. קלפי מלחמה, רייס, משחקי קופסא כמו טאקי.  ח

 

. הפעלות לכל הקבוצה .4

. אפשר במקום מספרים מקומות שעוברים בהם או מילים הקשורות לנושא, בינגו .א

.  שרוכי נעליים3 הראשון שמביא – משימות שמי שמבצע מקבל פרס כמו  .ב

   לפי הצדדים  הצד הראשון שמתחיל לשיר 2מחלקים את האוטובוס ל -  הפעלות שירים  .ג

 אפשר במקום אות להגיד מילה ואז צריך –שיר באות שהמדריך אמר זוכה בנקודה 

. למצוא שיר שיש בו את המילה ולשיר אותו

 מתחילים בצד אחד של האוטובוס להעביר מילה מאחד לשני ושהמילה – טלפון שבור  .ד

.  אפשר אותו דבר עם בדיחה. מגיע לסוף בודקים אם היא לא השתנתה

אבל המשפט , מעבירים דף שבראשו כתובים שני משפטים שמתחילים סיפור-  מגילות  .ה

 משפטים לסיפור ומקפל את מה שכתב כך שהבא 2כל חניך מוסיף . הראשון מכוסה 

הדבר גורם לכך שיוצא סיפור מצחיק היות ואין . אחריו מקבל רק את המשפט האחרון

. קשר בכל הסיפור



 

 

 

חידות לכל הקבוצה או לבודדים  .5

 פרד כי ההורים שלו –התשובה ). איזה חיה תמשיך לחיות גם אם יהרגו את כל בני מינה .א

 (הם סוס וחמור

לאוזה קוראים אוזה  לצב קוראים בץ אז למה ,  בפרפר נחמד לשבלול קוראים שבי .ב

 ( מי שהפיק את התוכנית קרא לאפרוח על שם ביתו –התשובה  )? לאפרוח קוראים נולי 

 סיפור שמקבלים רק את סופו ובעזרת שאלות שהתשובות עליהם הם כן ולא צריכים  .ג

. לגלות את כל הסיפור

, לאחר שהוא טועם ביס אחד,  איש נכנס למסעדה מבקש לאכול שחף–סיפור השחף  .1

?  למה התאבד –הוא פורץ בצעקות ומתאבד 

,   אנשים הגיע לאי בודד לאחר שספינתם טבעה בים3 האיש יחד עם עוד –                     הסיפור 

לאחר הקבורה  ,                      לאחר שבועיים מת אחד האנשים מרעב ושני האחרים קברו אותו

לאחר שניצלו הלך האיש לטעום במסעדה   ,                      הביאו לאיש אוכל ואמרו לו שהרגו שחף

                     שחף וכאשר הטעם היה אחר הבין שנתנו לו לאכול את האיש שקברו ובגלל זה הוא  

.                      התאבד

 כאשר הגעתי לחדרי ראיתי את דני ודינה בתוך שלולית מים –סיפור דני ודינה  .2

? וזכוכיות מתים החלון היה פתוח איך הם מתו 

 דני ודנה הם דגים בגלל שהחלון היה פתוח הרוח העיפה את האקוריום  –       הסיפור 

.        שלהם לריצפה  והם מתו כי לא היו במים

אחד מת ישר אחרי ששתה השני  ,  אנשים הזמינו במסעדה שתיה2 –משקאות המוות  .3

.   דקות איך זה קרה5       מת אחרי 

 האנשים הוסיפו לשתיה מים מורעלים אחד הוסיף מים ןהשני הוסיף  2 –       הסיפור 

.  דקות5       קוביות קרח שנמסו רק לאחר 

 הלכתי בשדה ולפתע ראיתי איש מת שוכב כשעל גבו תיק מה גרם –תיק המוות  .4

. למותו

.   על הגב של האיש היה מצנח שלא נפתח–       הסיפור 

'  התשובה האות י–יש את זה פעמיים בחיים פעם באויר פעם בים ופעם ביבשה  .ד

 תשובה להשתין – בנות אף פעם לא 2, בן ובת בקושי,  מה שני בנים יכולים לעשות ביחד .ה

. ביחד באותה אסלה

 


