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  66 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

  דברו איתי. 

  כל הזכויות שמורות

הרפתקה, מנחה סדנאות, מטפל באמצעות  חיים כץ

 .ויוצר רעיונאי



 

משחקים לבית ולכיתה  שלשהבחוברת "קשים" נלמד 
בדגש על קשים ישרים של "אייס קפה", ואם  – עם קשיםשנעשה אותם 

  .אפשר תשיגו אותם במגוון צבעים, (בחנויות של חד פעמי)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 בלון באוויר .1

  ומעלה. 4: משתתפים 'מס

  קש רחב לכל משתתף.משתתפים,  6: בלון אחד לכל מה צריכים

מנפחים את הבלון למקסימום. מעיפים אותו באוויר ובעזרת  איך משחקים:
 30הרוח שנוציא מהקשים ננסה להחזיק את הבלון באוויר. בשלב ראשון 

שניות. בשלב השני דקה שלמה. ואם הצלחתם תנסו גם את דרגת 
  "האלופים" של שני דקות! בהצלחה. 

  אסור לנגוע בו ביד.ברגע שהבלון באוויר  שימו לב!

מי מצליח ניתן להפוך את המשחק לתחרות בין קבוצות, לראות ובנוסף: 
  להחזיק את הבלון באוויר לזמן הארוך היותר!

לא להצמד מידי אחד לשני מחשש שהקשים לא יגעו בפנים  אמצעי זהירות!
  של המשתתפים האחרים!

  



 

 מסלול מרוץ!  .2

  ומעלה. 2 : מס' משתתפים

 נייר. צמר גפן.: קש לכל משתתף. סליל דבק מה צריכים    

ס"מ  30מכינים מסלול על הרצפה לכל משתתף ברוחב  איך משחקים:
וחצי מטר. מניחים את הצמר גפן על בתחילת המסלול,  2ובאורך של 

והמשתתפים יוצאים לתחרות סוערת שבה נושפים דרך הקש על הצמר 
  גפן. הלוך ושוב את כל המסלול. (בכיתה ניתן לחבר מספר שולחנות). 

אם נגעו ביד בצמר גפן, נשפו לא דרך הקש, או שהצמר גפן  ב!שימו ל
  יצא מהמסלול, הוא חוזר לתחילת המסלול. 

ניתן לעשות את הנשיפה בזוגות, ניתן לעשות אותו עם כוס חד ובנוסף: 
  פעמי מקרטון. (ואם מתהפך חוזרים להתחלה)!

 להרחיק את המסלולים אחד מהשני! אמצעי זהירות!

  

  

 .יםמקלות מעופפ .3

סדנא שעשיתי בישיבה קטנה משהו נפלא שגיליתי בתחילת החורף במהלך 
(יש לי כמה עשרות באשדוד.  עשיתי כמה משחקים עם קשים תוך כדי סדנה 

בסוף הסדנה יצאנו קצת לחצר. והנה אחד  משחקים מורכבים עבור קבוצות עם קשים).
קשים. והתחיל  4הבחורים חיבר קשים א' לשני ועשה מעין מקל ארוך עם 

לזרוק את המקל באוויר. והנה זה פלא המקלות ממש התעופפו, לגובה 
ולמרחק. ומאז לימדתי כמה קבוצות (בעיקר של ילדים) לחבר קשים א' 

ות סוג של תחרות , מי מעיף בתוך השני. להטיס אותם למרחק, או לעש
  לגובה רב, או למרחק הכי גדול. 

 ם הפתוחים, ותזהרו לא לפגוע באיש!שימו לב! המשחק לא מתאים לבית, תעשו אותם במרחבי


