
 

 

ָפָסה ַבַבִית ָחק ַלַהדְׂ ַיַחד -ִמשְׂ ָבט/ִספּור בְׂ ִרים ִצ'יזְׂ ַספְׂ  מְׂ

 איך משחקים 

 מכיל:  מסמךה
 
 עמוד לוח מסתובב לגזירה והכנה .1
 דף הוראות  .2
 רשימת התחלות אפשריות לסיפור  -סטארטרס .3
 

 מטרת המשחק:
 וממציאים סיפור/צ'יזבט לל"ג בעומר... יחד  משחקים .משפחתימשחק של שיתוף פעולה 

 המשחק: מהלך
 מתחיל שחקן אחר.  סיבובבכל 

להשראה הוספתי )על דעתו...  כל התחלה שעולה -השחקן שמתחיל את הסבב ממציא התחלה
 .(שיכולות לתת השראה וגם לשימוש -רשימת התחלות אפשריות -סטארטרס

 
הוא ימשיך את הסיפור מאותה  -, ובהתאם למה שהגפרור יורהיסובב את המדורה -השחקן הבא

  בה. הנקודה שקודמו עצר
 

 :הקטגוריות שמרכיבות את העלילה 8מהגפרור יעצר מול אחת 
 

 אויר, צבעים, כל דבר שמתאר מקום.מומצה, טבע, מזג  ולם ע :תיאור מקום דמיוני, או מציאותי – מקום

מישהו שמכירים או שלא. דמות אמיתית או דמיונית, אנושית או לא  דמות נוספת נכנסת לסיפור:  -דמות

 ועוד  חיהיצור, זה יכול להיות גיבור, טובה או רעה, אנושית. 

 שעושה נזקים ורוקמת מזימות.... -, שנכנסת לסיפורדמות רעהתיאור של  -רשע

כגון   -סטורייהוא יכול להיות מכושף, כלי נשק, חפץ פשוט ושימושי, חפץ ה -חפץ נכנס לסיפור -חפץ

 כו', מגילה... ו

 לוקחים את הסיפור למקום מפתיע! -!פתאום

מה הדמות חושבת לעצמה בשלב זה.... אולי היא מתכננת, נעלבת, מבינה משהו  -חשב/חשבה לעצמה 

 חשוב?

 תפנית בעלילה, מה הדמות ראתה שמשנה את פני הדברים? -לפתע ראה/ראתה 

  אפשרויות: 2 -סוף

 או שמחליטים להמשיך את הסיפור, ואז השחקן מסובב שוב את המדורה. . 1 

מצחיק/מפחיד/בעל מוסר להמציא סוף  על השחקן -הסיבובאם מחליטים לסיים את  -סגירת הסיפור . 2

 .שנראה לו לנכוןהשכל/ או כל סוף 

 

 



 

 

 

ְגָמאֹות ַלַהְתָחָלה -ְסַטְרֵטְרס  :דֻּ

 

 קרח ארץ קפואה בארץ של יצוריסיפור שלי מתחיל בה •

 כששאולי קם ממיטתורגיל לכאורה בבוקר הכול התחיל  •

 דמות חשוד -פתאום לאט כשראיתיהלכתי  •

 היה זה יום רגיל ואיש לא היה מנחש ש... •

  -ר לא נתן רמז למה שהולך לקרותשום דב •

  ע מוזר...אויר יש צבשל -כשהבחנתי מבעד לחלוני היה זה יום רגיל •

  לשעון היה צלצול מוזר.. .מיטהמה ואת עצמ גרשון גרר •

 ליסה הנסיכה להציל את העולם מפגיעת מטאור. שארו ל שעות נ  32עוד  •

 .... במיוחדומוזר   היה זה לילה חשוך •

 הבית הרדוף בקצה הרחוב...   אור בקע מאחד החלונות של  •

 עקה! חברים כשלפתע שמענו צ  4שבנו י •

 

  www. litchiblog.co.ilבאתר של ליצ'י: -הסבר מפורט להכנת המשחק

 : כל מה שצריך 

   ית מדפסת בית 

   לא בשימוש   ספינר

   ל קטןבריסטו

 קאפא/קרטון וכו'...   -20/20משטח קשיח כ

 דבק, מספריים ודבק חם   - כמו כן

 

 




