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 יום קליעות
 פעילות חוץ לקייטנה

 

תוחמים את שטח הפעילות ומציבים תחנות קליעה שונות ומגוונות בשטח. ממנים מדריך אחראי לכל 

 תחנה.

 

 הצעות לתחנות:
 

 קליעה לבלוני הליום .1

 3קשורים ללבנים כדי שלא יעופו, בלוני הליום  10 -חומרים: כ

 חישוקים.

כותבים מראש ניקוד על כל בלון והמשימה היא לקלוע את החישוקים 

  לבלונים עם הניקוד הגבוה ביותר.

 

 

 

 למטרה ספוג כדור .2

 כדורי ספוגחומרים: 

 , מים דליי 2, )ראה אופן ההכנה בנספח(

 .גדוללוח מטרה 

ומציבים אותם מכניסים את כדורי הספוג לדליים 

במרחק מלוח המטרה. המשימה היא לקלוע את 

 הכדורים הרטובים כמה שיותר קרוב למטרה.

 

 קליעת נודלס לחישוקים .3

, קצרים לבריכה )ניתן להשיג בכל חנות צעצועים( נודלסחומרים: 

 תלויים על גבי קורה גבוהה )למשל: קורה של מתח( חישוקים 

 לחישוק. המשימה היא לקלוע כמה שיותר נודלס

 

 קליעה לסולם .4

 , עם כמה שיותר שלבים סולםחומרים: 

 עם ניקוד כמספר שלבי  5Aטניס, דפים בגודל  כדורי

 הסולם, סלוטייפ להדבקה. 

 מדביקים את דפי הניקוד על כל שלב בסולם 

 ומתחילים לשחק... המשימה היא לקלוע את הכדור 

  ולצבור את מירב הנקודות.
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 מטרה צפה .5

חומרים: בריכה מתנפחת )או גיגית גדולה(, צלחות פריזבי עם ניקוד רשום בצידן הקעור )על כל 

 אגורות.   10צלחת סכום שונה(, מטבעות של 

על גבן כך שיצופו על פני המים. המשימה היא  ממלאים את הבריכה במים ומניחים את הצלחות

 לקלוע כמה שיותר מטבעות ולצבור את הסכום הגבוה ביותר.

 

 גולף .6

גבים מ 2כדורי פינג פונג, חומרים: קופסת קרטון גדולה ורחבה, 

)במקום מחבטי גולף...(. יוצרים פתחים מרובעים בתחתית הקופסה, 

מסלול בעזרת כריות או מקשטים וקובעים ניקוד. מומלץ לתחום את ה

כל דבר אחר כדי שהכדורים לא יתפזרו. המשימה היא לקלוע את 

  הכדורים לפתחים שיצרנו ולצבור ניקוד.

 

7. OX 

 קופסאות נעליים שיצרנו ממכסים של 3X3משבצות לוח חומרים: 

משקיות שיצרנו לקליעה  OX כריות  מודבקות זו לזו בעזרת דבק חם,

 2-)הוראות הכנה בנספח(. מחלקים את הקבוצה ל וחומר מילויאופנה 

משימת כל וקובעים קו זינוק.  0וקבוצת  Xקבוצות מתחרות: קבוצת 

לקלוע כריות עם הסימן שלה על הלוח ע"מ ליצור רצף קבוצה היא 

  משבצות ומאידך לנסות לחסום את הקבוצה השנייה. 3של 

 

 

 טיסניםקליעת  .8

ם חורים בגדליבלוח הפוליגל  חותכיםחומרים: לוח מטרה מפוליגל ודפי טיוטה. 

כותבים ניקוד לכל חריץ ומציבים אותו במרחק מקו  –שונים )דרגות קושי( 

  הזינוק. הילדים מכינים את הטיסנים ומנסים לקלוע ולצבור ניקוד.

 

 

 

 

 הופ לדלי  .9

 בגדלים שונים, קופסאות שימורים חומרים: 

 כדורי טניס, עמודים קבועים. מצמידים את הקופסאות 

 קוד על כל קופסה לפי דרגת הקושי,לעמודים, מציינים ני

 במידה ואין עמוד   קובעים קו זינוק ומתחילים לקלוע...

 בסביבה תמיד אפשר להציב את הדליים או הקופסאות

 בשורה על הרצפה.
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  –קליעת גלגלים  .01

 ופחים היטב.חומרים: גלגלי ים גדולים מנ

 אחד מחברי הקבוצה נבחר ל"עמוד" 

 ומשימת חברי הקבוצה היא לקלוע 

 כמה שיותר גלגלים שיקיפו את גופו.

 

 

 

 

 

 רעיונות נוספים:
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 ים:ספחנ

 ספוג:הוראות הכנה לכדורי 

 

 

 גוזרים את הספוגים לרצועות .1

 

 

 

 

 

 מניחים אותם זה על גבי זה  .2

 חזקוקושרים בחוט 

 

 

 

 

 

 מהדקים היטב וקושרים .3

 

 

 

 

 

 

 וקדימה למטרה... .4
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 :XOהוראות הכנה לכריות 

 

 חומרים:

 שקיות ניילון צבעוניות מחנויות אופנה )אפשר למחזר( -

 טוש ארטליין שחור -

 חומר מילוי )אקרילן או צמר גפן( -

 שדכן -

 

ריבועים  18 צבעצבעים שונים וגוזרים מכל שני שקיות ב 4-6בוחרים  .1

 .ס"מ 10X10בגודל 

בשלוש פאות מהצד הפנימי של השקית. פאה  משדכים כל שני ריבועים .2

 אחת משאירים פתוחה. 

או   Xהופכים את השקית לצד היפה והצבעוני שלה, כותבים את הסימן .3

O.ממלאים באקרילן וסוגרים בעזרת המהדק , 

 כריות מכל סוג. 9רצוי להכין 


