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 עגול הוא הכדור
  יטנהילק כדורים שכולו יום

 

 כדור משחקי של שונים טורנירים : 

 'וכו /כדורשתכדורעף, פונג פינג, מחניים, כדורסל, כדורגל

 

 קבוצתי אגלינג'ג משחק : 

 .הרצפה על שייפלו מבלי לשני מאחד כדורים קבוע בסדר למסור משימה מקבלת הקבוצה

 . ליד מיד במעגל אגלינג'ג כדור מעבירים שבו וןראש סבב נקיים הסדר את לקבוע כדי

 !מקומות נשנה עכשיו. במקור הכדור את מסרו למי יזכרו המשתתפים

 די ולא ועוד עוד אלא יעבור אחד כדור רק לא עכשיו. במקור שמסרו למי ימסרו המשתתפים, הבא בסבב
  .הרצפה על שנפל מה רימיםמ לא! חשוב .באוויר "יתעופפו" כדורים שאינם נוספים חפצים גם...בכך

 

 שני סנאים ושועל: 

 לתפוס את הסנאי מטרת המשחק:

כדורי " – להם שלושה כדורים. שני כדורים זהים בגודלם יםחלקמאת המשתתפים במעגל.  יםדיעממ
ביניהם את הכדורים. את  עליהם  להעבירשלמשתתפים  מסבירים. "כדור סנאי" – וכדור קטן יותר" שועל

אם יתן להעביר רק על פי סדר העמידה שלהם ואילו את הסנאי ניתן לזרוק מאחד לשני. כדורי השועל נ
 השועל.לילד שבדיוק אליו הגיע כדור את הסנאי, ניתן לזרוק רוצים להקשות, 

 :כדורגל סיני 

 שהכדור לא יכנס בין הרגלים משחק:מטרת ה

 כדור בעזרת הידלחבוט ב תפיםמשתכדור במעגל. על הוה רגלים מפוסקות ללא רווחיםעומדים במעגל ב
. מי שהכדור לידךשעומד  מיים. אסור להבקיע למשתתפבמטרה "להבקיע" בין רגלי אחד ה ,בתוך העיגול

בין רגליו מסתובב וכעת עליו להגן על עצמו כשהוא הפוך. במידה ושוב נכנס כדור בין רגליו הוא יכול נכנס 
 צא לפגרה קצרה מהמשחק.ורגליו הוא ילהגן באמצעות הידיים ואם שוב נכנס הכדור בין 

 משודרגים שוקולד כדורי הכנת : 

 מכינים כדורי שוקולד עם ציפויים שונים: סוכריות צבעוניות, קוקוס, אבקת קקאו, צבעי מאכל וכדו'
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 או ג'אגלינג: כוח כדורי הכנת תיציר 

 חול או קטניות קטנות )עדשים, אורז( ומשפך -רצוי מהסוג העבה, חומר מילוי  –בלונים  2 חומרים:

ממלאים בלון אחד בחומר המילוי שבחרנו, יש לדחוף את המילוי כלפי מטה דרך פיית הבלון עד שייווצר 
כדור בגודל כדור טניס בערך. גוזרים את פיית הבלון בזהירות ומשחילים עליו בלון נוסף כך שיכסה את 

 ייה הגזורה. לקישוט מותחים בכמה מקומות את הבלון החיצוני וגוזרים צורת עיגול.הפ

  :הגרלת הלוטו 

כמספר  חומרים: מיכל גדול עם כדורי פינג פונג או קלקר ממוספרים, לוחות מספרים מבולבלים
 המשתתפים, כלי כתיבה לסימון על הלוח, פרס גדול לזוכה.

כל פעם את המיכל ושולפים כדור עם במנערים וכלי כתיבה,  מחלקים לכל משתתף לוח איך משחקים?
מי שסימן  –משתתף שמוצא את המספר על הלוח מסמן אותו וכן הלאה. מנצח המספר שעלה בגורל. 

  ראשון את כל המספרים שעל הלוח שלו. ניתן לצ'פר גם על סימון שורה וכו'.

  או זמן חיפוש לכל ילד הקציבפשר לכדי להקשות א -מציאת חפץ או חלקי פאזל בבריכת כדורים 
 לאפשר הכנסת יד אחת בלבד לבריכה ועוד כיד הדמיון

 לכל ילד דף שאלות, התשובות לשאלות כתובות על הכדורים בבריכה, המשימה היא  - מצא את התשובה
 למצוא את התשובות לכל השאלות.

  עם בקבוקים ממולאים בחול או מים באולינגמשחק 

 או לתוך לוח מחורר וממוספר כלים לתוך ורעם כד ה למטרהקליע 

 זורקים את כדור הצמר מאחד לשני, כל אחד בתורו אומר מילה של קיץ ולבסוף  – הצמר כדור משחק
 צריך לנסות ולהתיר את הפלונטר.

 הפעלה חיצונית – אגלינג'ג סדנת 

  גלידהה כדורמשחק 

 

 

 


