קיץ

יו כוסות
שעשועי ופעילויות ע כוסות
úåéåøçúå íé÷çùî
ñåëä úôéùð úåøçú .1
חומרי:
-

קופסת קרטו
מספריי
 2כוסות נייר
שולח
סלוטייפ
חוט

הכנת המשחק:
 גזרו את החלק העליו של הקופסא כ שישארו תחתית ו 4 -דפנות )אפשר לצבוע ולקשט אתהקופסא(
 העמידו את הקופסא מס' סנטימטרי לפני הקצה המרוחק של השולח חוררו שתי כוסות נייר והשחילו חוט ריקמה. הצמידו את החוטי לשני צידי הקופסא בעזרת סלוטייפ. השחילו את הכוסות על החוטי כ שתחתית הכוס לכיוו הקופסא. מתחו את החוט והצמידו את הקצה לשולח בעזרת סלוטייפ.מהל המשחק:
עורכי תחרות בי שני מתמודדי  .כל מתמודד נעמד מול אחת הכוסות.
בהישמע האות כל אחד נוש" לתו הכוס ומנסה לדחו" אותה כמה שיותר קרוב לדופ העליונה של
הקופסה.
מנצח מי שהכוס שלו הגיעה ראשונה אל היעד.
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äëåøà éëä äìéîä .2
חומרי:
  22כוסות נייר ,על כל כוס אחת מאותיות הא-ב  22ממתקי קטנימהל המשחק:
 מעמידי את הכוסות על שולח. מחלקי את הקבוצה לשתי קבוצות מתחרות. כל קבוצה בתורה בוחרת אות ומקבלת את הכוס ]עדיי לא לאכול את הממתקי ![ ,ממשיכיכמה תורות עד שאחת הקבוצות מצליחה להרכיב מילה מהכוסות שלה.
 -קבוצה שהצליחה  -מקבלת את הממתקי שבכוסות בה השתמשה.

ñåëì äòéì÷ .3
חומרי:
-

כוסות פלסטיק ח"פ
טוש ארטליי
כדור פינג פונג
שולח

הכנת המשחק:
 על כל כוס רושמי ניקוד. מעמידי את הכוסות על השולח בצורת משולש )שורה ראשונה כוס אחת שורה שניה שלוש ,שורה שלישית חמש(
 ממלאי כל כוס במי עד החצי. מסמני קו זינוק במרחק מהשולח.מהל המשחק:
כל ילד בתורו נעמד לפני הקו ומנסה לקלוע כדור לתו הכוס .בכל תור  3נסיונות )לפעמי מצליחי לקלוע
אבל המי גורמי לכדור לקפו) החוצה חזרה(
זוכה בפרס -מי שצבר את הניקוד הגבוה ביותר.

úåñåë úãéîøéô .4
חומרי:
 כוסות ח"פ סטופרמהל הפעילות:
 בידי כל קבוצה חבילה של  50כוסות. עליה לבנות פירמידה בזמ קצוב. -נצחה הקבוצה שבנתה את הפירמידה הגבוהה ביותר.
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ñåë ïåôìè .5
חומרי:
 כוסות נייר חוטי צמר מספרייהכנת המשחק:
 מנקבי חור בתחתית כל כוס. קושרי קצה חוט לכוס אחת ואת הקצה השני לכוס שניה .מתקבל טלפו כוס.מהל המשחק:
 מחלקי את הילדי לזוגות. כל זוג משוחח אחד ע השני בעזרת הטלפו כשה עומדי במרחק מקסימלי אחד מהשני. -כל אחד בתורו אומר מילה וב הזוג צרי לנחש מה המילה.

ùåçéð ÷çùî -òáèîä äôéà .6
חומרי:
 כוסות נייר מטבע שולחמהל המשחק:
מניחי  3כוסות הפוכות על השולח .מנחה המשחק נעמד מאחורי השולח ומניח מטבע מתחת לאחת
הכוסות .לעיני הקבוצה הוא מערבב את הכוסות במהירות מבלי שאפשר יהיה לשי לב היכ המטבע.
כעת ,כל אחד בתורו ינחש היכ המטבע...

(úåðè÷ úåöåá÷ éúùì åà úåâåæì íéàúî) ïåøëéæä ÷çùî .7
חומרי:
  24כוסות נייר  2סטי של  12חפצי קטנימהל המשחק:
מסדרי על שולח את הכוסות בשורות.
מתחת לכל כוס מניחי חפ) ומשחקי משחק הזכרו .בכל תור מרימי שתי כוסות.
התגלו שני חפצי זהי – זוכי בחפצי  ,מסירי את הכוסות ומשחקי תור נוס".
התגלו חפצי שוני – התור עובר לזוג/קבוצה הבא/ה
מנצחי  -מי שאספו את מירב החפצי .
אפשרות נוספת -במקו שני חפצי זהי לשי חפצי הקשורי אחד לשני אסוציאטיבית.
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íéçéìù õåøî .8
חומרי:
  2כוסות נייר קש לכל ילדמהל המשחק:
מחלקי את הקבוצה לשתי קבוצות מתחרות.
מסמני קו זינוק לכל קבוצה .לילד בראש כל טור קש בפיו ועליה תלויה הכוס .לשאר הילדי קש בפיה .
בהינת האות שני הילדי שבראש התור רצי לקצה החדר מבלי להפיל את הכוס .בהגיע לטור שלה
עליה להעביר את הכוס לבא בתור ללא עזרת ידיי .
מנצחת הקבוצה שסיימה ראשונה.

úåñåë øéðøåè .9
משחק קצבי ומשעשע שיכול ללוות את כל היו כהמנו" :הכוסות עוברות לה מיד ליד ומי שמפספס יוצא
מהמשחק".
את המקצב נית לראות בסרטו הבאhttps://www.youtube.com/watch?v=7oqsc6ahHVI :
בשלב הראשו מחלקי את הקבוצה לתת קבוצות סביב שולחנות לאחר מכ הטובי מכל קבוצה משחקי
בינה ולבסו" עולי לגמר בחדר האוכל.
אלו" הפנימיה מקבל גלידה ב ...כוס נייר.

***ראו ג את פעילות "ארבע כוסות ועוד" – נית לשחק אותה בנושא קי)

íéùðùðî
ñåëá ãìå÷åù úâåò .1
חומרי:
 5כוסות אספרסו
רכיבי :
-

 4כפות קמח
 4כפות סוכר
 2כפות קקאו
 1ביצה
 3כפות חלב
 3כפות שמ
 2כפות שוקולד צ`יפס מריר
 1/2כפית תמצית וניל

אופ ההכנה
בקערה קטנה מערבבי יבשי .
מוסיפי ביצה ומערבבי מעט.
להוסי" שמ וחלב להמשי לערבב עד לבלילה אחידה.
מוסיפי שוקולד צ`יפס ווניל ומערבבי מעט.
שופכי לכוסות עד  2/3גובה בכל כוס.
מכניסי למיקרו ל 50 -שניות עד דקה במקסימו חו  ,כל אחד והמיקרו שלו.
להיזהר מיתר זמ ,העוגה תתייבש.
מוציאי שופכי מעט סירופ שוקולד ומגישי .
יושבי מתכרבלי מול סרט טוב ומתענגי ביס-ביס כפית-כפית.
טיפטיפו
מכניסי כל כוס לחוד למיקרו )לא להכניס את כל הכוסות יחד(.
אפשר להגיש ע קצפת או גלידת וניל.
אל תוותרו על סירופ השוקולד

÷éèøà ì÷î åà úéôë íò ñåëá áéèø÷ .2
úâøãåùî å÷åù ñåë .3
שוקו בשילוב גלידה ,קצפת או מרשמלו

äøéöé
ñåëì øåãë .1
חומרי:
-

כוס קלקר חד פעמית
טושי
שאריות נייר/בריסטול/בדי /חוטי
כדור קלקר בקוטר  4ס"מ
סרט מתנות באור  50ס"מ
סלוטייפ רחב ,דבק ,שדכ
עיניי זזות – לא הכרחי!

ההכנה:
.1
.2
.3

מקשטי את הכוס כיד הדמיו) .אפשר ליצור דמות ע עיניי זזות ושיער משאריות נייר או חוטי
צמר(
מדביקי בעזרת סלוטייפ רחב את הסרט לתחתית הכוס.
צובעי את כדור הקלקר בצבעי עליזי ומדביקי בעזרת הסלוטייפ לקצה החוט המשתלשל מ
הכוס.
ועכשיו ,אפשר לשחק...
מי יצליח לקלוע את הכדור לכוס.

óà ñåë .2
חומרי:
כוס נייר לכל ילד
אפי מודפסי
מהל היצירה:
כל ילד בוחר א" ,גוזר ומדביק לשפת הכוס.
לסיו שותי לחיי ומצטלמי ע הכוסות.
אפשר לפתח תמונה קבוצתית למזכרת מהיו .
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òãî éòåùòù
• ?úåñåë ìò ãåîòì çéìöî éî
נראה לכ שתוכלו לעמוד על כוסות נייר בלי למחו) אות?
בואו ננסה...
חומרי:
 שני לוחות קרטו בגודל  65X65ס"מ  10-12כוסות ניירמהל הניסוי:
 מעמידי את אחד הלוחות על הרצפה. מניחי עליו את כוסות הנייר הפוכי . מניחי מעל לוח קרטו נוס" ונעמדי בזהירות במרכז. הצלחת ? כעת ,נסו להוציא בכל פע שתי כוסות ובדקו כמה כוסות נדרשות כדי להחזיק אתכ .אי זה קורה?
לוחות הקרטו מפזרי את המשקל שלנו כ שעל כל כוס יש משקל מועט.
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