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 פעילות חוץ לקייטנת פסח
 ילה כשבוע לפני כניסת החג ובפנימיות רבות נפתחת "קייטנת פסח". חופשת הפסח מתח

את הפעילות המוצעת להלן מומלץ לקיים בחצר הפנימייה במסגרת של תחנות כאשר כל תחנה 
 מופעלת ע"י מדריך אחראי.

 המשימה הכנות הציוד הדרוש שם התחנה
 

 משה בתיבה
 

סלסילה+ בובה, חבל 
 8באורך מינימום של 

מטרים, מפת אלבד 
כחולה שתייצג את 

 היאור.
 
 
 
 

 
מכינים מהחבל לולאה ברוחב 
גדול במעט מרוחב הסלסילה 

חבלים  6-וקושרים סביבה כ 
באורך של מטר בערך לכל 

פורסים את מפת האלבד  חבל.
על הרצפה ומניחים במרכזה 

  את הסלסילה. 
 
 
 

 
בקצה חבל כל משתתף אוחז 

והמשימה היא למשות את 
"התיבה" מ"היאור" תוך תיאום 
בין המשתתפים ובזהירות שלא 

 להטביע את התיבה...

 
 חציית ים סוף

 
רצועת אלבד כחולה 

 )"ים סוף"( באורך 
חתיכות  2מטר,   20 -כ

 30X20פוליגל בגודל 
 ס"מ )"רפסודות"(

 

 
מותחים את רצועת האלבד 

 לכל אורכה על הרצפה. 

 
 2נותנים למשתתפים את 

משימת חתיכות האלבד ו
לחצות את "ים  הקבוצה היא

ה"רפסודות"  2סוף" בעזרת 
כמה שיותר מהר. הכלל הוא 
שמי שדרך במים במקום על 

פסל את הקבוצה  -הרפסודה 
ועליה להתחיל את המסלול 

 מהתחלה.
 

 פיתום ורעמסס
 
 קונוסים 20 -כ

  
המשימה היא לבנות פירמידה 

ה מכל הקונוסים גבוהה הבנוי
 שברשותם.

 
 מכת צפרדעים

   
 תחרות קפיצות צפרדע
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 כוסות 4

 
מים בקבוק כוסות,  4

צבועים באדום )ניתן 
לצבוע בעזרת נייר קרפ 

, מגש או צבע מאכל(
 ודלי

 
מניחים את המגש עם הכוסות 

ליד הבקבוק בקצה אחד של 
 התחנה ואת הדלי בקצה השני

 
שליחים עם  עורכים מירוץ

הכוסות המלאות על המגש 
במטרה למלא את הדלי במים 

 )"יין"(.

 
 איפה האפיקומן

 
מצה גדולה מבריסטול 

)ניתן לכתוב עליה 
משפט מההגדה או 

חידה כלשהי( חתוכה 
כפאזל, שטח תחום או 
ארגז גדול ובתוכו נייר 

 גרוס

 
מטמינים את חלקי המצה 

 בתוך הנייר הגרוס

 
 משימת הקבוצה היא למצוא

את חלקי הפאזל המוטמנים, 
להרכיב את המצה ולענות על 
החידה או לגלות את המשפט 

 המסתתר.

 
 חמץ ומצה

 
קופסת נעליים או 

קופסה אחרת לחצי 
מילדי הקבוצה + רצועת 
בד לקשירת הקופסאות, 

כדורי קלקר עליהם 
כתובים מאכלי חמץ 

 ומאכלים שאינם חמץ 

 
 מחלקים את 

 :2-הקבוצה ל
 ונרדפים.רודפים 

 לקבוצת הנרדפים 
 קושרים קופסה 

 מאחורי הגב 
 בעזרת רצועת 

 ואת הכדורים  הבד
 מחלקים בין הרודפים

 
משימת הרודפים היא להכניס 

את הכדורים שבידיהם לתוך 
הקופסאות שבגב הנרדפים 

 ומשימת הנרדפים היא לברוח.
לבסוף, כל אחד מסיר את 

הקופסה ובודק כמה חמץ נכנס 
מי שאין  –מנצח לו לקופסה. 

בקופסתו שום מאכל חמץ. 
 מומלץ להקציב זמן למשימה.

 

 

 הערות:

 ניתן לקיים כתחרות בין הקבוצות בשתי אפשרויות:

בכל תחנה ייתלה לוח ניקוד עם שמות הקבוצות ולאחר ביצוע המשימה יינתן ניקוד עפ"י  .1
 קריטריונים שיקבעו מראש.

 קבוצות ואז יש צורך להכפיל את הציוד הדרוש.כל המשימות יתנהלו כתחרות בין שתי  .2

 

 


