
 

 ערב תרבות ולנטיינז

-בהחל  יום ולנטינוס הקדוש, או יום ולנטיין

שמקורו  חג אהבה הוא ר,בפברוא 14

המצוין במדינות רבות  ,נוצריתבמסורת ה

ברחבי העולם, אף על פי שברובן אינו נחשב 

אינו חג רשמי ונחוג  ישראליום חג רשמי. גם ב

 .ט"ו באבהנחגג בכיום האהבה בנוסף לחגיגות של יום האהבה העברי 

 :חלוקת זמנים

 דקות Just Dance 20חימום 

 דקות 20 טריוויה על נשיקות -קהוט 

 דקות 40 סבב תחנות

 דקות 10 השליח בוואטסאפ -סיכום 

 
 :עזרים וציוד

 שאלות על נשיקות לקהוט ✔

וידויים: מסמך לשתף עם טקסט וידויים שישלחו, מגדת עתידות: תחפושת + קלפי  -לתחנות  ✔

טארוט / טאקי, קרבות שירים: מילה לכל סבב, אילתורים: סיטואציות לאלתור, יצירה: גזרי 

  עיתונים / פלטפורמת קולאז' לזום

  :מהלך הפעולה

ורוקדות ביחד  just dance  -עושות עם החניכיםות חימום אנרגטי, שמים את המוזיקה של ה .1

 :יבחרו()אפשר להראות לחניכיםות את האופציות וש מבעד למצלמה

• Dua Lipa -One kiss 

• Carly Rae Jepsen -Call me maybe 

• Katy Perry -Firework 

• Avril Lavigne -Girlfriend 

• Spice Girls -Wannabe 

• Ed Sheeran -Shape Of You 

• Lady Gaga & Ariana Grande -Rain On Me 

• Shawn Mendes & Camila Cabello -Senorita 

• Doja Cat -Say So 

• Blackpink -ill This LoveK 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ihzLRUvLsW8&ab_channel=Mr.Gamer
https://www.youtube.com/watch?v=Lu41zHahSEs&ab_channel=FamilyFriendlyGaming
https://www.youtube.com/watch?v=s07O89d-DEY&ab_channel=JustDancelikeallStar
https://www.youtube.com/watch?v=ZtojF2KI1l8&ab_channel=JustDancelikeallStar
https://www.youtube.com/watch?v=VFEztpjxEfM&ab_channel=UbisoftJustDanceBrasil
https://www.youtube.com/watch?v=M9TWXiUH6n0&ab_channel=Criberfaction
https://www.youtube.com/watch?v=xX1OZ75ECOc&ab_channel=AntoHD
https://www.youtube.com/watch?v=s0fNRdQtY-A&ab_channel=Redoo
https://www.youtube.com/watch?v=cfD_qOd4UcQ&ab_channel=Redoo
https://www.youtube.com/watch?v=EBUIzdKFfYU&ab_channel=MedoG


 

  טריוויה על נשיקות -קאהוט .2

 : סבב תחנות )חלוקה לחדרים( .3

 , חניכה אחת בוחרת והשאר מנחשות.שאלות" על סלבריטי קראש 21" - 1חדר  ●

חניכות משתפות בסיפורים מביכים/קרינג'ים שקשורים  - וידויים קרינג'ים - 2חדר  ●

לאהבה/מערכת יחסים ומנחשים של מי הסיפור. )*חניכות מקבוצה אחת יכולות 

 לבחור רק חניכות מקבוצה אחרת(

קלפי אחת המדריכות מתחפשת למגדת עתידות עם  - מגדת עתידות - 3חדר  ●

 / טאקי ופותחת לחניכים בקלפים. טארוט

לה פיץ' פרפקט, שרים שירי אהבה וחייבים לשמור -א - באטל שירי אהבה - 4חדר  ●

 : אהבה, נשיקה וכו'(לדוגמאעל הרצף. בכל סבב נותנים מילה רלוונטית אחרת. )

 וף. שמתארת בעיניהן מערכת יחסים אידיאלית + שית יוצרים ציור / יצירה - 6חדר  ●

  סיכום: .4

כל חניכה תקבל מספר ושם של חניכה אחרת בהודעה )לפי איך  - השליח בוואטסאפ ●

 :שהתחברו בפעולה( והיא תצטרך לשלוח לה הודעה עם

o משהו שהיה לה כיף ביחד עם השניה 

o ( להתכתב בוואטסאפלדוגמאמשהו שהיא רוצה לעשות איתה ביחד בעתיד : 

 .על משהו, להמליץ על סדרה, ממש להיפגש וכו'(

 

https://create.kahoot.it/details/1c0aa65b-5644-48ff-9c85-af362813fdec
https://www.free-tarot-reading.net/free
https://www.free-tarot-reading.net/free

