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 מסיבת פורים היתולית

 

 : מטרת הפעילות

 כיף, צחוקים וגיבוש קבוצתי.

 

 הקדמה:

 לכבוד פורים אנו מביאים לכם אוסף משחקים לערב תחרותי משעשע. 

 הכינו את המטפחות... אתם הולכים לבכות!

 

 גרביון""כוחו של 

 אביזרים:

 שני גרביונים -

 ם מינרליים קטנים, מלאיםשנים עשר בקבוקי מי -

 שני כדורי טניס -

 

 מהלך המשחק:

 מציבים שתי שורות של שישה בקבוקי מים. כל בקבוק במרחק כחצי מטר מהקודם.

 מטר או יותר.שני הטורים צריך להיות מרחק של  בין

 מזמינים שני מתנדבים.

 כדור טניס אחד למקום של אצבעות הרגלים.לכל גרביון מכניסים 

 כל משתתף חובש את הגרביון על הראש ונעמד ליד אחד מטורי הבקבוקים.

 בהישמע האות עליהם להפיל את הבקבוק שלהם בעזרת כדור הטניס וללא עזרת ידיים.

 מנצח מי שהפיל ראשון את כל הבקבוקים שלו.

 תן להוסיף עוד טורי בקבוקים ומתחרים.דיו, ני ר לשחק מספר סבבים. אם החדר גדולאפש

 

 

 

 

 

 פורים
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 -מנענעים ת'פינג פונג

 :אביזרים

 )יש להוריד את הניילון מסביב לפתח( טישו מקרטון מספר קופסאות -

 כחגורות שניתן לקשור סביב המותן( ארוכות מספיק כך שיוכלו לשמשרצועות בד ) -

 חמישה כדורי פינג פונג לכל קופסא -

 

 מהלך המשחק:

 .בכל קופסא שני חורים, אחד בכל דופן בחלק הקרוב לגב הקופסאמחוררים 

 משחילים דרך החורים את רצועות הבד.

 .מכניסים לכל קופסא חמישה כדורי פינג פונג

 כל משתתף קושר את רצועת הבד סביב מתניו כשהקופסא מונחת מאחור.

ידיים ובעמידה  ר, ללא עזרתבהישמע האות כל משתתף צריך להיפטר מכדוריו כמה שיותר מה
 בלבד )בלי להתכופף או להישכב(

 מנצח המשתתף שרוקן ראשון את הקופסא שלו מכדורים.

 

 

 האוזן לפה

 אביזרים:

 אוזן המן לכל משתתף

 

 מהלך המשחק:

 כל  המשתתפים צריכים לשכב על הרצפה כשהם נשענים על הזרוע.

 מניחים לכל אחד אוזן המן על המצח.

 את אוזן המן לפה ללא עזרת ידיים )רק במצמוצים ועוויתות פנים..(א בהישמע האות עליהם להבי

 כל פעם שהאוזן נופלת  אפשר להחזירה למצח.

 מנצח מי שהצליח לתפוס את האוזן בפיו ראשון.
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 שעון החול האנושי

 :אביזרים

 בקבוקי שתיה ריקים  4 -

 (מדין בגודל שהמסטיקים עוברים בו אבל לא קטהמון מסטיקים עגולים ) -

 שני דפים עם חידות לחג )שני הדפים זהים( -

 כלי כתיבה -

 

 המשחק: הכנת

מספר המסטיקים בכל בקבוק צריך להיות מגובהם ) 4/4 -ממלאים שני בקבוקים במסטיקים עד ל
 מעל כל בקבוק מצמידים בקבוק נוסף בעזרת מסקינטייפ, פיה לפיה. (זהה

 

 מהלך המשחק:

 מתנדב אחד שיהיה "שעון החול" האנושי. מבקשים מחלקים את הקבוצה לשניים.

 הם עדיין לא יכולים לראות מה כתוב עליו.דף חידות וכלי כתיבה. הדף הפוך,  כל קבוצה מקבלת

"שעון החול" נעמד עם הגב לקבוצות. כל קבוצה מתיישבת בצד אחד שלו כשהוא לא יודע מי ישב 
 איפה.

והמסטיקים מתחילים לעבור מהבקבוקים " הופך את הבקבוקים "שעון החול ,בהישמע האות
 הידיים. ים. עליו לשקשק את הבקבוקים בשתיהמלאים לריק

 כשהאות נשמע הקבוצות מתחילות לענות לשאלות.

 כל קבוצה יכולה לענות עד ששעון המסטיקים שלה אזל.

 מנצחת הקבוצה שענתה על יותר שאלות.

 

 

 

 משלוח מנות"ת' תופס"מי 

 מהלך המשחק:

 נעמדת במעגל עם הפנים כלפי חוץ.הקבוצה 

 משלבים מרפקים.

 מניחים במרכז המעגל משלוח מנות קטן

 מי שתופס את משלוח המנות מנצח.

 אסור לעזוב ידיים!
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 על ראש ה....בוערת במבה

 אביזרים: 

 כובעי אמבטיה 2 -

 קצף גילוח -

 שתי חבילות במבה )או פיסות קלקר( -

 

 מהלך המשחק:

 .2-מחלקים את הקבוצה ל

 .המתנדבים חובשים כובעי אמבטיה. כל קבוצה שולחת מתנדב.

 על כל כובע מרססים כמות נדיבה של קצף גילוח.

 כל קבוצה עומדת בשורה מאחורי קו במרחק מה מהמתנדב שלהם. אסור להם לעבור קו זה.

 חובשי הכובעים עומדים כל אחד עם הפנים לקבוצה שלו.

עובר לסוף  -לקר ומנסה לכוון לראשו של המתנדב. סיים / ק חתיכות במבה 4כל אחד בתורו זורק 
 התור. כך עד שהשקית מתרוקנת.

 נצחה הקבוצה שעל ראש המתנדב שלה נצמדו יותר במבות./ קלקרים

 

 

 

 


