
 
 
 
 
 
 
 

 
 פצצת זמןולת פע

 
 : ווטסאפ פלטפורמה מומלצת

 בהתאמת משימות()גיל תיכון -ד גילאים:
 

אתם צריכים לצלם או לעשות סרטון של כל משימה ולשלוח למדריכים או  ת. עליכם לבצע כמה שיותר משימו חוקי המשחק:
 !!מי שמקבל הכי הרבה  נקודות זוכה בפרס שווה  .בקבוצה בוואטסאפ

 
 נק' 1לאכול פרי )תמונה,  . 1
 נק'( 2נק', סלפי הכי מקורי מקבל בונוס  2סלפי עם צמח )תמונה,  . 2
 נק'( 5להתקשר לסבא/סבתא/דוד/דודה ולהגיד שלום)צילום מסך של הטלפון בזמן השיחה,  . 3
 נק'( 5תמונות,  2שלחו תמונה לפני ואחרי סידור של החדר שלכם ) . 4
 נק'( 2מראות אחת מול השנייה )תמונה,  2לצלם  . 5
 נק'( 2נק', שיר הכי יפה מקבל בונוס  4לשיר במקלחת )סרטון,  . 6
 נק'( 2ימו גרביים על האוזניים )תמונה, ש . 7
 נק', בונוס אם התפוח אדמה למד משהו ( 4שניות לפחות,  10תלמדו תפוח אדמה מתמטיקה )סרטון של  . 8
 שניות לפחות( 10לשלוח קטע מוזיקלי על כלי נגינה) אפשר גם לתופף על רהיט( )סרטון של  . 9

 מונה(להכין לעצמכם משקה חם)שוקו, תה...( )ת . 10
נק', בונוס אם הבובה/חיית מחמד  4שניות לפחות,  15ספרו סיפור לפני השינה לבובה או חיית מחמד.)סרטון של  . 11

 נרדמו(
 נק'( 3סדרו תיק בית ספר לפי סדר היום שיהיה מחר.)תמונה,  . 12
  נק' לציור הכי יפה( 1נק', בונוס  2לצייר את המשפט אל תסתכל בקנקן אלא מה שבתוכו. )תמונה של הציור  . 13
 נק'( 5לאכול קורנפלקס עם מים במקום חלב )סרטון,  . 14
 נק' לבדיחה הכי גרועה( 1נק' בונוס  3לספר בדיחת קרש לקרש חיתוך)סרטון,  . 15
 נק', בונוס אם התמונה מנשקת בחזרה( 2תנו נשיקה לתמונה שיש בבית)תמונה,  . 16
 נק'( 5לשחזר תמונה שלך כשהיית קטן)תמונה מקורית+ תמונה חדשה,  . 17
 נק' לציור הכי יפה( 2נק', בונוס  2לצייר את המונה ליזה)תמונה,  . 18
 נק', בונוס אם באמת יש לכם קורונה( 2תגידו "יש לי קורונה" עם מים בפה )סרטון,  . 19
 נק'( 5תתלו פיתה בבית ותגידו מיתלפופיתה)סרטון,  . 20
 נק' אם זה בשפה אחרת( 3נק' אם זה באנגלית,  1להגיד צהריים טובים בשפה אחרת )סרטון,  . 21
 נק' לבנות( 2נק' לבנים,  1לצייר שפם)תמונה,  . 22
 נק' לבנים( 2נק' לבנות,  1לעשות קוקו בשיער)תמונה,  . 23
 ם שלכם זה אליהו(נק', בונוס אם הש 1למצוא חרוז לשם שלכם )הודעה בוואטסאפ,  . 24
 (2נק' בונוס אם שמתם  1נק',  2שימו בקבוק במחזורית )סרטון,  . 25

 
 נק'( 1בונוס: אם פגשתם מישהו במחזורית צלמו את עצמכם נותנים כיף עם המרפק)סרטון, . 26


