פעילויות הפגה

דגלים

 /סמי דינוביץ'

מטרה:
גיבוש הקבוצה
חומרי:
* דגל שונה לכל קבוצה  +מקל לדגל
* סרט צבעוני – צבע שונה לכל קבוצה א אחיד לכל חבריה
* נקודות מי לשתיה
מהל המשחק:
מתחלקי לשתי קבוצות .כל קבוצה ממקמת את המטה שלה במקו שתבחר
לעצמה .המטה ימוק במרחב הפתוח כמו דשא  ,חולות  ,חו י או חורשה.
כל קבוצה מסמנת על הקרקע שבחרה כמטה ,מעגל בקוטר של שני מטר ,ובמרכזו
יונ הדגל .רצוי שלא יהיה קשר עי בי המטות.
מטרת המשחק היא לכבוש את מטה "האויב " .אי כובשי את המטה? לוקחי
את דגל האויב וחוזרי למטה הא ע הדגל ביד מבלי להיתפס.
כל קבוצה מתחלקת לחוליות כאשר על כל חוליה מוטל תפקיד על פי אסטרטגיה
שתבחר לעצמה.
בצורה זו ניתנת האפשרות לכל אחד להיות שות פעיל בהתא ליכולתו.
חוליה  # 1שומרת על הדגל על מנת למנוע אפשרות של גניבת הדגל על ידי הקבוצה
היריבה .אסור לאנשי המטה להיכנס למעגל של הדגל עליה ה שומרי.
כמוב שהקבוצה היריבה חייבת להיכנס למעגל על מנת לקחת את הדגל.
חוליה  # 2הולכת למטה היריב ומנסה לקחת את הדגל מבלי להיתפס.
קבוצה זו יכולה להתחלק לשתיי כאשר האחת יוצרת הסחה ,בעוד החלק השני
מתגנב תחת ההסחה.
חוקי נוספי :
.1
.2
.3
.4
.5

שחק ניפסל כאשר שחק יריב נוגע בו) .כמו בתופסת(
שחק שניפסל מוריד את הסרט שעל פרק ידו – סימ שהוא שבוי.
היה ושחק חדר למעגל היריב מבלי להיתפס ,הוא מוג ש ואי לפגוע בו.
במצב זה – כל השבויי של קבוצתו נפדו ,עליה לשי חזרה את הסרט על
פרק היד ולחזור למשחק.
על אותו שחק שהצליח להיכנס למעגל היריב לצאת בשלו ע הדגל
אל מטהו ולהיכנס ע הדגל שלקח אל תו המעגל של קבוצתו מבלי
להיתפס ,במידה והצליח  #קבוצתו תוכרז כמנצחת.

* נית להרחיב את המשחק לרמה קבוצתית או כפרית ו\או ליצור טורניר בי
הקבוצות.
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משחק הדגלי בגרסה נוספת
חומרי נוספי:
* דלי מי מלא לכל קבוצת משתתפי
* שקיות ניילו למילוי מי
* אקדחי מי
* בגדי שיכולי לעמוד בלח +המשחק
* במקו דגל – משהו הקשור לחג
* מי לשתיה בכל נקודות המשחק .לשי לב שמי אלו לא ישמשו ככלי נשק
במשחק.
הערות:
 בגלל המי לא תהייה מחלוקת ע שבוי זה או אחר למרות שישנ תחמנישיחליפו את בגדיה הרטובי לאחרי על מנת להסוות תפיסת.על כ ישנה
חשיבות בהקפדה על שימוש הסרטי הצבעוניי ג לצור זיהוי קבוצתי וג
על מנת לזהות שבויי...
 בהפעלה כפרית שלא במסגרת טורניר יש צור ליצור מכל קבוצת א ,חוליותזהות למספר הקבוצות המשתתפות
 ברמת משחק כפרית הקבוצה המנצחת הינה הקבוצה שצברה את מירב הדגליאו את מירב סממני החג..
 -רצוי שתהיה נוכחות שופט בכל מטה..
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