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מרו שליחי ע בלוני
מתחלקי לשתי קבוצות המתחרות זו בזו.
כל קבוצה עומדת בטור ,מאחורי קו הזינוק .מולו ,במרחק קבוע ,נקודת מטרה.
הראשו ,אוחז בלו .עליו להגיע לנקודת המטרה בדר שנקבעה מראש ,לחזור
ולמסור לבא בתור.
מנצחת הקבוצה שכל חבריה סיימו ראשוני לרו ולחזור אל נקודת המטרה בדר
שנקבעה.
הבלו התפוצ או נפל – מתחילי מההתחלה.
רעיונות למירוצי:
 הבלו בי הברכיי על גבי צלחת חד-פעמית הבלו באוויר כל הזמ -במטאטא )מטאטאי את הבלו למטרה ובחזרה(

מי יכול?
כל משתת #מנפח בלו .עומדי בשורה ועורכי תחרויות  -מי יכול לזרוק את הבלו
רחוק יותר:
 באגרו# בעזרת צלחת חד פעמית )כמו מטקה( בנשיפה בנגיחה -בבעיטה

האספני 1
תחרות בי שתי קבוצות.
כל קבוצה שולחת נציג ע בלו מנופח .מפזרי על הרצפה כדורי מנייר עיתו.
הנציגי צריכי לאסו #את הכדורי תו כדי שמירה על הבלו באוויר ,ללא מגע ע
הרצפה.
מנצח הנציג שאס #הכי הרבה כדורי נייר.
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האספני 2
תחרות בי שתי קבוצות.
מפזרי על הרצפה בלוני מנופחי .הקבוצות מתחרות ביניה על איסו #כל הבלוני
ללא עזרת ידיי ,א בעזרת צלחת חד פעמית.
לכל קבוצה השיטה שלה בה היא אוספת את הבלוני.
מנצחת הקבוצה שאספה יותר בלוני.

בלו שמות
הקבוצה יושבת במעגל .כסא לכל משתת .#במרכז עומד משתת #אחד שמחזיק
בידו בלו .הוא קורא בש של אחד מחברי הקבוצה ובו בזמ מעי #את הבלו
למעלה.
המשתת #שקראו בשמו חייב לקו מהר ולתפוס את הבלו לפני שיגע בקרקע.
משלי הבלו ממהר ותופס את מקומו .א הצליח – הוא נשאר לעמוד במרכז וקורא
בש המשתת #הבא .א לא הצליח והבלו נגע ברצפה – יוצא מהמשחק והכסא
שלו איתו.
לאט לאט מצטמצ המעגל והמשחק הופ יותר ויותר מהיר.

שרשרת בלוני פורי
כל משתת #מקבל בלו ,מנפח ומצייר עליו פרצו #בטוש ארטליי .אפשר לקשט
במדבקות ,להדביק ולצייר "תחפושת" לבלו.
תולי ומקשטי את החדר לכבוד פורי.
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