יום הולדת

יום הולדת ספורט
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כסא שעל אחת מרגליו מדבקה ע גיל הילד 3 ,טבעות
גיגית ע מי ,לוח קליעה למטרה מפוליגל מוצמד לקלקר ומטבעות שוקולד
כדור ע ש הילד ,חבל קפיצה ,משרוקית לילד היומולדת
סוכריות ,מדליות ממטבעות שוקולד
סטי של אותיות שמו של ילד היומולדת וכיסויי עיניי
 3דליי או סלי ,על אחד מה תמונת הילד

במסיבה זו ילד היומולדת הוא השופט בתחרויות ובידיו מופקדות המדליות אות הוא
מחלק למנצחי בתחרויות השונות.
רעיונות למשימות:
 .1מעמידי כסא הפו ,כשרגליו כלפי מעלה ,על כל רגל כותבי מספר כלשהו .רק על
רגל אחת כותבי את גיל הילד – המטרה היא לקלוע טבעת לרגל ע הגיל של הילד
) 3נסיונות(
 .2משחקי "השופט אמר" ...בסגנו "המל אמר" ,מי שטועה יוצא מהמשחק
והאחרו שנשאר זוכה במדליה.
 .3מירו $שליחי – מתחלקי שתי קבוצות בשני טורי זה לצד זה ,לכל קבוצה
סלסילה ע פרסי קטני .בהינת האות העומדי בראש הטור רצי ,לוקחי
פרס מהסלסילה שלה ומעניקי אותו לילד היומולדת .כ ממשיכי בזה אחר זה
להעניק לילד מתנות .הטור המנצח זוכה במדליות..
 .4לוח קליעה למטרה :במרכז הלוח – תמונה של הילד –  120נקודות ,גיל הילד – 100
נקודות וכדומה .מכניסי את הלוח לגיגית מי ובעזרת מטבעות מנסי לקלוע.
 .5לשחק מסירות ע כדור שעליו ש הילד ,כל פע שמגיעי למספר ובו גיל הילד או
כפולות של המספר צרי לבר אותו .דוגמא...25 ,20 ,15 ,10 ,5 – 5 :
 .6חת השמחה זורק סוכריות כמספר שנותיו .מי שתופס הכי הרבה סוכריות בכל
סבב צרי לבר אותו  /להתחיל שיר.
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 .7מכיני מספר סטי של אותיות שמו של חת השמחה בגדול .נותני למספר
ילדי  ,סט לכל ילד ועליה להרכיב בעיניי עצומות .הראשו שהצליח מקבל
ממתק.
 .8קפיצות חבל – שני ילדי מגלגלי את החבל .כל ילד בתורו קופ $ושר" :מה קרה,
מה יש __________ ,ב חמש/שש וכדו'" א החרוז לא מסתדר אפשר להפו
ולשיר "מה יש ,מה קרה ...וכשמגיעי למילה האחרונה נעמדי ע החבל בי
הרגליי.
 .9מציבי  3דליי זה אחר זה .בתו אחד הדליי שמו או תמונתו של בעל השמחה
 +סוכריות כמספר שנותיו .נותני ל –  3ילדי כדור ,כל אחד בתורו זורק כדור.
מי שקלע לדלי של בעל השמחה זוכה בסוכריות .א א 2אחד לא הצליח מנסי
שוב.
 .10באולינג ,בקבוקי כמספר שנות היומולדת ,על אחד הבקבוקי תמונת הילד .מי
שמפיל את הבקבוק שלו זוכה במירב הנקודות.
 .11תחרות מי מצליח תו  2דקות להביא חפ $שמתחיל באות הפותחת של שמו של
בעל השמחה ,מספר חפצי כמספר שנותיו ,חפ $בצבע החולצה שהוא לובש וכ
הלאה .מי שהצליח זוכה בפרס או ממתק..
 .12מכיני דגי ע מספרי שוני וביניה מספר שנותיו של בעל השמחה .משתפי
את כל הילדי בדיג) ,לא חייבי להכי הרבה חכות אפשר להעביר מאחד לשני(.
כל הילדי שהעלו בחכת דג ובו מספר שנותיו של בעל השמחה מרימי אותו.
אפשר לכתוב כל משימה על כדור ,להחביא את הכדורי מראש בקבוצה ולכתוב על
כל כדור רמז למיקומו של הכדור הבא.
דוגמא להזמנה:
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כדורי לכתר של ילד היומולדת:

דוגמא למדליה:

חובקי מפיות קבוצות כדורגל:
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