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משחקים משפחתיים מהנים
לבן-שחור-לא-כן

המששתפים צריכים לנהל  
שיחה ולשאול אחד את השני 

אבל לאף אחד אסור  , שאלות
המילים  4-להשתמש באחת מ

נסו לבלבל אחד את . ל"הנ
רצוי להציב זמן  . השני

אחרת הוא נמאס  , למשחק
מהר

שאלות 21
, אחד המשתתפים בוחר נושא

ועל השאר , דמות או רעיון
המשתתפים לנחש מה שבחר  

שאלות21באמצעות 

?מי בא למסיבה
אחד המשתתפים אומר את מי  

הוא הזמין למסיבה והשאר  
צריכים לנחש מה המכנה  

.  המשותף לכל המוזמנים
הניחוש נעשה באמצעות ניסיון  

להזמין אנשים או דברים  
' א: למשל. נוספים למסיבה
שואל אם  ' ב, מזמין אבן וגזר

גם הדלי מוזמן וכך מגלה את  
כל –המכנה המשותף בינהם 

אותיות3המוזמנים בני 

חידות ושירים
לצטט או להזכיר דמות או 

ולנסות לנחש מי  , קטע משיר
אמר למי ובאיזה עניין או  

מי שכח לסגור  . "באיזה שיר
מה יש לי יום "  "?את הדלת

"  חג–? יום

סיפור בהמשכים
אחד המשתתפים מתחיל לספר  

סיפור ומפסיק בנקודת מפנה  
המשתתף הבא . בעלילה

.  ממשיך את הסיפור וכן הלאה
לפעמים נוצר סיפור מאוד 

.משעשע מהמאמץ המשותף

פסטיבל השירים
:זה הזמן למחזמר משפחתי

:אפשר לשיר שירים לפי נושא
שירים שמכילים מילה  , חגים

שמות , שמות חיות, מסויימת
,  סרטים או תוכניות, ילדים

ספרטים או כל אפשרות אחרת

נחשו את השיר
,  כל משתתף בתורו מזמזם שיר

והאחרים צריכים לנחש באיזה  
שיר מדובר ולשיר אותו יחד

מספרי הסיפורים
מספרים סיפורים מכל מיני 

מה , מה קרה השבוע:סוגים
הדבר הכי מצחיק או עצוב  

כיד הדמיון  –שקרה אי פעם 
.  הטובה עליכם

מה יוצא דופן
מכינים מראש קבוצות מילים  

.  שאחת המילים יוצאת דופן



קלאסיקות
הסיפור שלא נגמר

הארי פוטר  
הנסיכה הקסומה  

ביג  
צלילי המוזיקה  

מרי פופינס
טי  .אי

חתונות ולוויה אחת4
אפס ביחסי אנוש

איש הגשם
פורסט גאמפ

מכסחי השדים
המסכה

סרטים מומלצים 

קומדיות
ר רביט'מי הפליל את רוג

שקרן שקרן
סרטי סדרת אייס ונטורה

מבצע סבתא
הלהקה האחרונה בלבנון

ילדים ונוער
לשבור את הקרח

עידן הקרח
הקסם של אלה

שרק
ונגל'ספר הג

רלי בממלכת השוקולד'צ
צעצוע של סיפור

מלך האריות
סינדרלה

הקוסם מארץ עוץ
עליסה בארץ הפלאות

אבא מתארס
הבייביסיטריות יוצאות להרפתקה

אקשן
משימה בלתי אפשרית

זהות כפולה
מטריקס

מלחמת הכוכבים
גברים בשחור
להרוג את ביל

זוגיים
אישה יפה

גריז
ריקוד מושחת

כשהארי פגש את סאלי
נוטינגהיל


