קיץ

יו מי
פעילות לקייטנה  -תחנות הפעלה שונות הקשורות למי

 - 1מרו שליחי
חומרי:
-

 4דליי
שני בקבוקי פלסטיק )ליטר וחצי( ללא פיה מחוררי בצדדי.
יש להקפיד על מספר חורי שווה בשני הבקבוקי.

מחלקי את הקבוצה לשתי קבוצות מתחרות .כל קבוצה מסתדרת
בטור ולידה דלי מלא מי .נותני בידי הראשו בכל קבוצה את
הבקבוק המחורר ומציבי דלי ריק במרחק שווה מכל טור .מטרת
כל קבוצה היא להספיק למלא את הדלי הריק שלה לפני הקבוצה
המתחרה בעזרת ...הבקבוק המחורר.

 - 2האקווריו
חומרי:
-

אקווריו מלא מי
צנצנת ריקה ללא מכסה
מטבעות של  10או  5אגורות –  5לכל משתת"

מניחי את הצנצנת בתו #האקווריו ונותני לכל משתת"  5מטבעות.
מטרת המשחק היא לקלוע כמה שיותר מטבעות לצנצנת.
מנצח – המשתת" שקלע הכי הרבה מטבעות.
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 - 3להפיל ת'כוס
חומרי:
-

 10כוסות נייר ] 10 +נוספות להחלפה[
רובה מי מלא מי

מעמידי פירמידה של כוסות על שולח .המשתתפי עומדי בטור במרחק שווה מהשולח .כל אחד בתורו מקבל
את הרובה במטרה להפיל כמה שיותר כוסות) .אחרי כמה סיבובי יש להחלי" את הכוסות(

 - 4קליעה לצלחת
חומרי:
-

בריכה או גיגית גדולה מפלסטיק
שלוש צלחות מעופפות בצבעי שוני )או ממוספרות(
דיסקיות

ממלאי את הגיגית במי ומניחי בה את הצלחות – לכל צלחת קובעי ניקוד שונה .מסמני קו זינוק במרחק
מהבריכה .כל ילד מקבל שלוש דסקיות ומנסה לקלוע לצלחות .הניקוד נקבע לפי הצלחות.
א רוצי להקשות אפשר .1 :לצייר קווי זינוק מכיווני שוני ולתת לכמה ילדי לשחק בו זמנית )ואז יש צור#
לסמ את הדיסקיות של כל ילד(  .2לעשות "גלי" במי...

 - 5תפוח רטוב
חומרי:
-

שתי גיגיות
תפוחי

בשתי גיגיות מלאות מי מניחי תפוח ומחכי שיצו" .מחלקי את הקבוצה לשתי קבוצות .נציג מכל קבוצה
ינסה לאכול את התפוח ללא עזרת ידיי בעידוד הקבוצה .הראשו שסיי – קבוצתו מנצחת.
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 - 6בלוני מי בזוגות
חומרי:
-

בלוני מלאי מי

משחקי בזוגות .מסמני קו זינוק וקובעי את היעד אליו צרי #להגיע כל זוג )במרחק שווה מקו הזינוק( .נותני
לכל זוג "בלו מי" ,ה נעמדי גב אל גב כשהבלו ביניה ומשלבי ידיי .בהינת האות כל הזוגות רצי אל
היעד מבלי להפיל או לפוצ +את הבלו.
מנצח – הזוג שהגיע ראשו.

 - 7חולצה קפואה
חומרי:
-

 2חולצות טריקו
 2שקיות זבל

מספר ימי קוד הפעילות מקפיאי  2חולצות טריקו גדולות )אפשר מגולגלות( ,כל אחת בתו #שקית זבל מלאה
מי .מחלקי את הקבוצה לשתי קבוצות מתחרות ,לכל קבוצה נותני את השקית הקפואה ע החולצה .מטרת
המשחק היא להוציא את החולצה מהקרח ולהלביש בה את אחד מחברי הקבוצה .מנצחת – הקבוצה שעמדה
ראשונה במשימה.

 - 8מלאו פיכ מי
לכל משתת" כוס מי ועליו למלא את פיו .המנחה מנסה להצחיק את המשתתפי והמנצח הוא מי שנשאר אחרו
ע מי בפיו.

 - 9הכנת נחשי בועות מי
חומרי:
-

בקבוק מי מינרליי קט לכל משתת" ,מנוקב בתחתיתו
גרביי
גומיות
גיגית
סבו כלי
צבעי מאכל

ממלאי גיגית במי סבו .מלבישי את הבקבוק בגרב כ #שתכסה את הנקב ומחזקי בגומיה .טובלי את הגרב
בגיגית ונושפי דר #פיית הבקבוק .נוצרות בועות בשרשרת מרהיבה.
לקבלת בועות צבעוניות אפשר לטפט" צבעי מאכל על הגרב.
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 - 10פנייטות מי
חומרי:
-

בלוני
הפתעות קטנות שאפשר להכניס לבלו

מכניסי לכל בלו הפתעה וממלאי במי .תולי את הבלוני על חבל או על כל מתק גבוה .בידי כל ילד מקל,
עליו להכות את הבלו עד שיתפוצ +וההפתעה תצא.

 - 11משחק לאמיצי
לשחק "לשי מטפחת" ובמקו להניח מטפחת מאחורי הגב ,לשפו #כוס מי על מישהו מהיושבי במעגל...

 - 12דיסקו בלוני מי
חומרי:
-

בלוני מי
מוזיקה קצבית
מצב רוח טוב

משמיעי מוזיקה קצבית .הילדי רוקדי לצלילי המוזיקה ותו #כדי ריקוד זורקי עליה בלוני מי.
חלק מהבלוני מתפוצצי ,חלק מהילדי נרטבי ,חלק לא מתפוצצי ולא נתפסי...
ילד שתפס בלו – זוכה בפרס.
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 -13יורים בכדור
אביזרים:
 כדור ים לכל קבוצה אקדח מים לכל משתתףעורכים תחרות בין הקבוצות:
מי הקבוצה שתצליח לגלגל את הכדור ראשונה עד סוף המגרש בעזרת השפרצות באקדחי המים
בלבד.

 -14מירוץ שליחים – קערות מים
אביזרים לכל קבוצה:
  3קערות בריכה או גיגית גדולהלכל קבוצה בריכה ריקה בקצה המגרש .מתחרים מי הקבוצה הראשונה שתמלא את הבריכה
בעזרת הקערות כשכל פעם ילד אחד יכול לרוץ למלא את הקערה ועליו להעביר את מים לחבריו
מהקצה השני של המגרש.
אם רוצים לאתגר אפשר לבצע את המשימה כשכולם יושבים.
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 -15כוס נוסעת
אביזרים:
 חבל דק באורך  2-3מטר לפחות כוסות חד"פ קשיחות אקדחי מיםמנקבים חור קטן במרכז תחתית הכוס ומשחילים את החבל.
מותחים את החבל וקושרים מעץ לעץ (או משולחן לשולחן וכדו') .מסיעים את הכוס לנקודה
הקרובה ביותר לאחד העצים .המשימה היא "להסיע" את הכוס לנקודה הרחוקה ביותר בעזרת
"שפריצים" מאקדח המים.

 -16זריקה לרוחק
אביזרים:
-

גיגית או דלי גדול
ספוג
משטח עץ או פוליגל בגודל מעט גדול יותר מהספוג
חוט עבה או חבל

מכינים את מתקן הזריקה מהמשטח והחוט – מחוררים את המשטח ב 4-הפינות ,משחילים את
החוט וקושרים כך שנוצרות  2לולאות אחיזה.
טובלים את הספוג במים ,מניחים אותו על מתקן הזריקה ,אוחזים בלולאות ומנסים להעיף אותו
כמה שיותר רחוק.
שדרוגים :ניתן לערוך תחרות בין שתי קבוצות מי תזרוק יותר רחוק ,ניתן לנסות לקלוע לתוך
דלי/גיגית ריקה ,ניתן לקלוע ללוח קליעה למטרה שתלוי על הקיר במרחק.
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 -17אומנות מודרנית
אביזרים:
-

צבעי גואש
בלוני מים
משפכים (ניתן להכין ממפל צבעוני),
נייר רצף

תולים את נייר הרצף על הקיר או מניחים אותו
על הרצפה .כל ילד ממלא בלון מים בצבע
גואש מדולל וזורק את הבלון על הדף .הבלונים
מתפוצצים ויוצרים הדפסים מעניינים על הדף.

 -18יש חור בדלי...
אביזרים לכל קבוצה:
 מסננת גיגית מלאה במים בתחילת המסלול דלי ריק בסוף המסלולעורכים תחרות מי הקבוצה שתצליח למלא ראשונה את
הדלי.
כל ילד בתורו ממלא את המסננת ורץ לעבר הדלי שבסוף
המסלול.

 -19מירוץ מכוניות
אביזרים:
 מכוניות משחק קטנות אקדחי מיםמגדירים או משרטטים מסלול במגרש .כל ילד מציב את
מכוניתו בתחילת המסלול ומתחרים איזו מהמכוניות תהיה
הראשונה שתגיע לסוף המסלול בעזרת שפריצים מאקדח
המים.
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 -20דיג פקקים
אביזרים לכל מתחרה:
 קערה מלאה מים עם מספר זהה של פקקים בתוכה זוג מקלות צ'ופסטיקס.עורכים תחרות מי הראשון שיצליח "לדוג" מן הקערה את
כל הפקקים שלו בעזרת המקלות בלבד.

 -21כדור על פני המים
אביזרים:
 כוסות חד"פ קשיחות כדור פינג פונגממלאים את הכוסות במים עד שפתן ,מעמידים
אותן בשורה ומניחים את הכדור כך שיצוף על
פני המים של הכוס הראשונה .מתחרים מי יצליח
"להשיט" את הכדור בעזרת נשיפות בלבד על
פני הכוסות מבלי שיפול.

 -22בועות בועות
אביזרים:
 קשית כוס חד"פ סבון כליםמנקבים חור בשליש התחתון של הכוס ונועצים את
הקש .שופכים מעט סבון לתוך הכוס וממלאים
במים .נושפים לתוך הקשית ונהנים.
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 -23דיג רגלי
אביזרים:
 קערות/דליים/גיגיות מלאות מים גולות או כל דבר אחר ששוקע במים...מכניסים את הגולות למים ועורכים תחרות מי הראשון שיצליח "לדוג" את כל הגולות בעזרת
אצבעות הרגליים בלבד.
ניתן לאתגר עם מים קפואים או קוביות קרח...
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פעילויות רגועות לשעות הצהריי:

 -1ציור בצבעי מי.
 -2תזמורת מי:
חומרי:
• כוסות זכוכית וכפיות מתכת
• מי
ממלאי את הכוסות מי בגבהי שוני ,יוצרי מעי קסילופו ומנגני...

 -3הכנת קרטיבי
 -4בערב אפשר לצפות בסרט שקשור למי :נמו ,בת הי הקטנה ,לשחרר את ווילי...
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