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  צרור הצעות לפעילויות יום הולדת
  אלינור גבאי מפנימיית קרית צאנז: באדיבות

 

  עוגת ההפתעות
  

  : מטרה

 יצירת קישוט לחגיגת יו� ההולדת -

 תוכ� משעשע לחגיגה -

  ת /ת� יחס אישי לחוגגמ -

  

  : חומרי�

  ...הכנת הפעילות מורכבת מהרבה חומרי� אבל ההשקעה כדאית

  : מכיני� דג� של עוגת יו� הולדת גדולה בתלת מימד

) כמו שמכיני� כתר ליו� הולדת(לבסיס העוגה משתמשי� בבריסטול גלי בצבע חו� מהודק לעיגול

ומעל האקריל� לשי� שכבה נוספת של נייר גלי ע� , מעליו יש לשי� צמר אקריל� מרוסס בצבע ורוד

  . באמצע כתוב מזל טוב לחוגגת יו� ההולדת. בסיס שעליו יהיו מודבקי� הנרות

, נרות, בלוני�, שני רובי מי�, ת יו� ההולדת /תמונה מוצלחת של חוגג, מצלמה: בנוס  יש להכי� מראש

שתי קוביות עליה� , מחורר בסכי� חיתו" לוח פוליגל, ח!, כרטיסי אותיות, חבילת מיקס שוקולדי�

  . ת/התמונות ה� של החוגג, רק על חלק מפיאות הקוביות. מודבקות תמונות פני�

  .כדור קט�, חישוק, ניירות גרוסי�, ד  מצא את ההבדלי�, חבל

  

 :מהל� הפעילות

  .. נותני� משימה זההמחלקי� את המשתתפי� לארבע קבוצות כאשר לכל הקבוצות

  .. ות המנצחות מתמודדות בכיבוי הנרשתי הקבוצ

  .מקבלת שוקולד מיקס, הקבוצה שכיבתה ראשונה את הנר שלה

  .....הקבוצה שאוגרת הכי הרבה שוקולדי� זוכה ב

  .פיתוח התמונה שלה ע� העוגה הענקית

  

  :המשימות

להצמיד בלו�  בי� מצח למצח או גב לגב  ולקפו! איתו מנקודת ההתחלה ועד נקודת הסיו� של  �

  .מסלול נתו� מראש

כל זוג , כל זוג יקבל רובה מי� וינסה להשפרי! את המי� על הנרות הדולקי� שבעוגה הענקית �

  ...צרי" לכבות צבע אחר של נרות

בכל בלו� טמו� פתק , הבלוני� מוכנסי� ללוח פוליגל ובו חריצי�  . י זריקת ח!"לפוצ! בלוני� ע �

היא , מכל בלו� שהצליחה הקבוצה לפוצ!. על הקבוצה לפוצ! את הבלוני�, בו כתובה אות

  . ת יו� ההולדת /מכל האותיות יש  להרכיב את שמו של חוגג. מקבלת אות

  .  ת ראשונה מנצחת/הקבוצה שהרכיבה את ש� החוגג

  )ת יו� ההולדת/להדביק באמצע החבל את התמונה של חוגג(תחרות משיכה בחבל  �

  יום הולדת
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  . ולדתלהוציא בשתי הקוביות תמונה של חוגגת יו� הה �

ת יו� ההולדת בפוזה דומה ע� הבדלי� /אפשר לצל� את חוגג" (מצא את ההבדלי�"ד   �

  )קטני�

  .להוציא מתו" בריכת ניירות גרוסי� את שוקולד המיקס �

  "...גול הולדת"לקלוע כדור לתו" חישוק שמתנדנד מהתקרה בסרט על החישוק לכתוב  �

  )לכל קבוצה בשקיתלהכי� מראש חומרי� . (להכי� כתר לחוגג יו� ההולדת �

  !!!הקבוצה שצברה הכי הרבה מיקסי�... מנצחות �

  

  ...הדובדב� שבקצפת
  

   :מטרה

  .משחק תחרותי להנאה וגיבוש ומת� תשומת לב לחניכה החוגגת יו� הולדת

  

  : חומרי�

   . יש לגזור פתח לאכילה באיזור הפה.ת יו� ההולדת וגומי/מסכה לפני� העשויה מתמונת פני� של חוגג

  , קערת קצפת, צלחות חד פעמיות, בלוני�, יפ רחבסלוטי

  .חבילת דובדבני� מסוכרי�

  

   :מהל� הפעילות

). לכל אור" המסלולי�(ביניה�  מודבקי� בלוני�  . על הרצפה מודבקי� שלושה מסלולי� באור" שווה

  .עליה דובדב�, בסו  כל מסלול מונחת צלחת ע� קצפת

כשעל פניה� ה� , ע לסו  המסלול מבלי לצאת מהקווי�החניכי� משחקי� בזוגות ה� צריכי� להגי

  . ת יו� ההולדת/חובשי� מסיכה של חוגג

י חבר המנחה אותו "כל חני" מודר" ע. ההליכה במסלול תיעשה באופ� שלא יוכלו לראות את הדר"

 3כל בלו� מזכה את הקבוצה ב . להגיע לדובדב� שבקצפת ובדר" הוא צרי" לפוצ! כמה שיותר בלוני�

. לכל חוט קשור ממתק, חוטי� משתלשלי� מהתקרה: למשל: אפשר להוסי  משימות נוספות. ודותנק

  .החניכי� יצטרכו לאכול את כל הממתקי� במהל" המסלול

  

  :כללי� חשובי�

  .מי שיצא מהקווי� חוזר לנקודת ההתחלה, אי� לצאת מהקווי� .1

  .זרת ידיי� לכוו� את החבר במסלול רק בעזרת הסבר מילולי ולא בעיש .2
  

 ולאכול את כל תכולת הקצפת מבלי להוריד את המסכה זוג שמצליח להגיע לדובדב� שבקצפתה �

  .מקבל נקודות נוספות

בכל ! הזוג המנצח הוא זה שאס  את מירב הנקודות בכל המסלול �

  .פע� ישחקו שלושה זוגות

ת יו� ההולדת ע� /להצטייד במצלמה ולהנציח את חוגגרצוי  �

לו /ו ולהגיש לה/י� את המסכה בדמותה/ חובשותחבריה/חברותיה

 ...את התמונה כמזכרת
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  ...יתנו ל� עוגה!!!  ברלה צא החוצה
  

  : מטרה

  משחק מסלול תחרותי ומשעשע לימי הולדת

  

  : חומרי�

 עוגה חגיגית -

 קונכיה מוסיפי� / לכל כרית.)ראה תמונה(נכיות לשבלולי� עשויות מאלבד חו� ממולא באקריל� קו -

 . לכל משתת " מחושי�"זוג  בנוס  יש להכי� . ללבישה על הגב גומי ידיות

 . ליצירת גשרי� קטני� לאור" המסלולרצועות בריסטול, .איזולירבנד צבעוני לסימו� המסלולי� -

 )עדי  בצבעי� שוני�. (כדורי צמר גפ� כמספר המסלולי� -

  .חומרי� נוספי� מפורטי� ליד כל משימה בהמש" הד  -

  

  :הכנת  הפעילות

  .כמספר המשתתפי�,  על הרצפה מסלולי מרו!סמ� בעזרת האיזולירבנדלאור" מתח� הפעילות יש ל

  . שנבחרוהאביזרי� הדרושי� למשימות כל מסלול מניחי� את ליד

  .קטני� מפסי בריסטול" גשרי�"לאור" כל מסלול מדביקי� 

 השבלולי� יצטרכו ,ולה במסלזחילבמהל" ה. ילבש את הקונכיה על גבושבלול כל בתחילת המסלול 

בנוס  תו" כדי זחילה עליה� לבצע את . להעביר את כדור הצמר גפ� דר" הגשרוני� בעזרת נשיפות בלבד

  . המשימות הנוספות

  .סכי� ומפיוני�, בסו  המרו! מחכה עוגה חגיגית ליו� ההולדת

  

  :מהל� הפעילות

  . יהושע,עוזי, שבי, פרל, ברל, ארלה:  אחרהמדרי" קורא לכל שבלול בש�

ברלה ברלה צא החוצה א� תצא החוצה :  במנגינת השיר הידועלמסלולשני שבלולי� נקראי� בכל פע� 

  ...ברל ופרל צאו החוצה  א� תצאו החוצה יתנו לכ� עוגה: "לדוגמא ...יתנו ל" עוגה

 להעביר את כדור הצמר גפ� מתחת לגשרוני� וכשהמדרי" מכריז על משימה ה� צריכי� עליה�

שהגיע ראשו� לקצה המסלול וביצע את כל " שבלול"מנצח ה, בכל סבב.  במשימה משותפתלהתחרות

  .משימות הדר"

  .יחדב,  יוצאי� למסע אל העוגה�לו את השיר המקורי וכלשיר, שחק בסיבוב אחדנית� ל

  ....השבלול הראשו� שמגיע לסו  המסלול מקבל פרוסת עוגה

  

  

  :רעיונות למשימות למסלול

  .. כשמוצאי� את הדר" הנכונה ממשיכי� במסלול, רת שבלוללפתור מבו" בצו �

  )מבו" מצול� לכל מסלול, מחק, עיפרו�: החומרי� הדרושי�(  

  )קערה ע� במבה לכל משתתפת( ..עד לסיומה לאכול רק בעזרת הפה קערת במבה �

  )נספח מצור (ת יו� ההולדת / מילי� לחוגג10לכתוב איחול ב�  �
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  .ת/קשורות ליו� ההולדת או לחוגגלמצוא  בד  מילי� מבולבלות ה �

הסוכריות קשורות בחוט שיורד , לנסות לתפוס סוכרייה בעזרת המחושי�: קרב המחושי� �

  .  מהתקרה

  )סוכריות, חוטי� משתלשלי� מהתקרה. (השבלול הראשו� שזוכה בסוכרייה מנצח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


