
 

  בלונים 
    78 חוברת מס'

  בפרויקט "נשארים בבית"

  של חיים כ"ץ

 info@gisha-center.comתוכלו לפנות אלי למייל 

  פעילות אתגריות רשם לקבלת חוברותיולה

  מידי יום בתקופת הקורונה 

השימוש הוא אישי בלבד, ולא מוסדי 
  או ארגוני. 

  אהבתם? 

בכדי שנוכל להמשיך הלאה, אנו צריכים 
  בפרויקט כספית תמיכה

  כל הזכויות שמורות

 הרפתקה, מנחה סדנאותמטפל באמצעות חיים כ"ץ 

    .ויוצר , רעיונאיאתגר ושטח

  

  



 

 א מבלוניםכס .1
  . מבלונים אכסהמשחק הראשון שלנו הוא 

  הנה ההוראות:

המשחק יתקיים במקום שבו אין רוח ישירה 
  על הבלונים (מזגן , רוח ערב ירושלמית)..

מטר  2(ניתן גם לעשות את זה ביחידים ולשמור על מרחק . 3מתחלקים לקבוצות של 

  .)תן לעשות את זה כחוויה משפחתית משותפת, וכמובן ניאחד מהשני

  נייר.  סליל דבקלונים וב 30ל 20כל קבוצה תקבל בין 

טו אם ניפוח מלא (הם יחליהוראה לנפח את כל הבלונים  מקבלות קבוצותה

, מבלוניםכורסא  – כסא הםלקחת את כל הבלונים ולבנות מואז  או חלקי).
את הכסא לשבת עליו, ולא כל הבלונים בסוף יוכל אחד מאלה שבנו ש

  דקות!  25ל 20עם ניפוח הבלונים המשחק יקח לכם בין  יתפוצצו!

  !!! זהירות

יש לבנות את הכסאות ללא רגליים, ולהתיישב עליהם באיטיות 
  ולראות שאין מסביב חפצים או רהיטים.

  

 מגדל בלונים .2
באותם חומרים, ובאותו גודל של קבוצה, 

      הקודם, עליכם לבנות במשחק  שהזכרתי
מגדל של בלונים, המגדל הגבוה ביותר מבין כל 

  את הקבוצה בניצחון! המגדלים יזכה

  !שימו לב 

 שכשמנסים להגביה את המגדל הוא נוטה ליפול.  .א

  דקות). 20לתת זמן מוגבל לבניה (נניח   .ב



 

 "בלון תמצאו את ה"מצאתי .3
  .  5או  - 4של מומלץ ם לקבוצות חלקים את המשתתפימ

 45ח אז ננפ 4קבוצות של  5כלומר אם יש  ,בלונים לכל קבוצה 9 מנפחים 
         מתוך המילים אות אחת על כל בלון,עם לורד ארטליין בלונים, כותבים 

  בלונים ועל כל בלון אות אחת.  9, כך שיש לנו סטים של  ל ו נמ צ א ת י ב 

נותנים את אות מפזרים את הבלונים על הרצפה. 
 9הפתיחה, והקבוצה שמצליחה למצא ראשון סט של 

  מנצחת.  "מצאתי בלון"בלונים עם האותיות 

 .א יתפוצץשהבלון לעד הסוף, כדי לא לנפח  .1
 להשתמש בבלון בצבע אחיד (אם ניתן) .2
 בלונים.  2להחזיק ביד יותר מאסור  .3
 בלונים 9אסור לקבוצה לאחסן אצלה יותר מ .4
  בין הקבוצות. של בלונים משחק זה מעודד החלפות .5

 

 אוספי הבלונים .4
רום לילדים הרגשה אך הייתי שם דגש לא לג .קטניםמשחק נהדר לילדים ה

ישקול  ' שמפעיל את המשחקשל אי נוחות בעקבות כישלון במשחק, כל א
  האם המשתתפים שלו יצאו מאושרים מהמשחק....

כעת שולחים ילד ילד . בלונים ומפזרים אותם על הרצפה 20מנפחים כ
ולהחזיק בשני  בתורו ונותנים לו דקה ובודקים כמה בלונים הצליח לאסוף

  .ידיו

  להחזיק יחד.בסבב שני שולחים שני ילדים יחד ובודקים כמה הם מצלחים 

  

 בהצלחה!


