بالونات منفوخة
ملونه ,طائرة

لعب ممتع حتى االنفجار

سباق المبعوثين مع البالونات
نتقسم الى فرقتين تنافس احداهما األخرى.
كل فرقة تقف بالدور ,خلف خط االنطالق .امامه على بعد ثابت نقطة الهدف .األول يمسك بالون .عليه ان يصل
لنقطة الهدف بالطريقة التي حددت من البداية يعود ويمرر البالون للتالي بالدور.
الفرقة التي تفوز هي التي كل أعضائها انهوا أوال  ،يركضوا ويعودوا الى نقطة الهدف بالطريقة التي حددت.
البالون فقع او وقع على األرض نبدأ من البداية.
أفكار للسباق:
 البالون بين الركب. البالون على ظهر صحن بالستيكي لالستعمال لمرة واحده. على البالون ان تبقى بالهواء طول الوقت. -بالمكنسة (ان يقوموا بتكنيس البالون حتى تصل الى الهدف ثم العودة)

من يستطيع؟
كل مشارك يقوم بنفخ بلونه .يصطف المتنافسين في صف وتبدأ المنافسات  ،من يستطيع ان يقذف البالون الى
ابعد نقطة:
 يقذفها بقبضة يده بمساعدة صحن (استعمال لمره واحده) كأنه مضرب تنس بالنفخ -بالركل باألرجل

الجامعين 1
منافسة بين فرقتين.
كل فرقة تبعث مندوب عنها بحوزته بالون منفوخ .يقوم المرشد بتوزيع طابات مصنوعه من ورق الجرائد على
األرض .المندوبين عليهم ان يجمعوا اكبر عدد من الطابات وبنفس الوقت ان يحافظوا على البالون ان تبقى في
الهواء دون ان تالمس األرض.
الفرقة الفائزة هي التي ينجح المندوب عنها بجمع اكبر عدد من الطابات الورقية.
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الجامعين 2
منافسة بين فرقتين.
نقوم بتوزيع على األرض كمية من البالونات المنفوخة  .الفرقتان تتنافسان بينهن أي من الفرقتين تقوم بجمع
اكبر عدد من البالونات بدون استخدام االيدي ولكن باستخدام صحن بالستيك.
الفرقة الفائزة هي التي تقوم بجمع اكبر عدد من البالونات.

بالون األسماء
الفرقة تجلس بشكل دائري  .كرسي لكل مشارك  .في المركز يقف مشارك واحد الذي يحمل بين يديه بالونا .
وهو يذكر اسم احد أعضاء الفرقة وبنفس الوقت يلقي البالون لألعلى  .المشارك الذي ذكر اسمه عليه ان يقوم
مسرعا ويمسك البالون قبل ان يسقط ويالمس األرض وعلى من قذف البالون لألعلى ان يسرع ويجلس مكانه ،
اذا نجح – عليه ان يقف في المركز ويقوم بذكر اسم مشارك اخر  .اذا لم ينجح بإمساك البالون يخرج من اللعبة
اخذا معه كرسيه .
وهكذا بالتدريج يقل عدد المشاركين باللعبة واللعبة تصبح اسرع في كل مرة ....

سلسة بالونات للتنكر
كل مشارك يحصل على بالونه  ،منفوخ  ،يرسم عليه وجهه بألوان التوش او يزين بالصقات تنكريه للوجوه ،
يقص وتلصق على البالون كأنها اقنعه او وجوه وثم يزين النادي لحفلة تنكريه .............
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سيد مرن

األدوات الالزمة:
 .بالونات صغيره
 .قمح او نشا
 .قمع صغير
 .ألوان توش
 .بواقي من خيطان الصوف
 .عيون متحركة
 .صمغ ( دبق )
سير الفعالية:
نقوم بمليء البالون بالطحين باالستعانة بالقمع ومن ثم نربطها ،من ثم نقوم باللصاق الشعر (الصوف
المقصوص) ونلصق العينيين المتحركة .ومن الممكن ان نستمر بالتزيين باالستعانة بالوان التوش .

ابداع اشكال بالبالونات
األدوات الالزمة:
 .كمية ال بأس بها من البالونات ذو الشكل الطويل حتى يتسنى لنا عمل اشكال منها
 .منفاخ صغير للبالونات .
سير الفعالية:
االن يوجد عدد كبير ال بأس به من المواقع االلكترونية التي تحتوي على أفالم توضيحية عن كيفية عمل اشكال
من البالونات نفخها وثنيها.
من المحبذ ان نتدرب على شكلين او ثالثة ومن ثم نقوم بعملها وتعليمها لألوالد بشكل أساسي.
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