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 מרוץ בלונים

 בלונים 4 הציוד הנדרש:

סא ישוות במספרן. כל קבוצה מסתדרת בטור בקו הזינוק. מול כל טור מונח כ שתי קבוצות מבנה:

 לראשון בכל טור יש בלון.

סא יבהינתן האות, על המשתתף הראשון בכל קבוצה לרוץ לקצה החדר, להקיף את הכ מהלך המשחק:

. הגיע בחזרה לקבוצתו השני בטור יוצא לדרך, כך עד שכל באוויר כדי שהבלון ולחזור לטור שלו תוך

 חברי הקבוצה מסיימים. הקבוצה הראשונה שכל חבריה עשו את המסלול בלי להפיל את הבלון לרצפה,

 .מנצחת

 

 פצץ בלון

 .שווים בגודלם הציוד הנדרש: בלונים כמספר המשתתפים,

 לכל אחד בלון. מבנה: המשתתפים מפוזרים בחדר,

מנצח זה שבלונו מתפוצץ ראשון  מהלך המשחק: בהינתן האות מתחילים כולם לנפח את הבלון שבידם,

 .על ידי ניפוח בלבד

 

 נגיחות באוויר

 בלונים 4 הציוד הנדרש:

 משתתפים עומדים בקו הזינוק לכל אחד בלון ריק 4 מבנה:

נתן אות, על כל אחד לנפח את הבלון במהירות, לקשור את קצהו ולהתחיל לנגוח בו) יבה מהלך המשחק:

מנצח מי  אם נפל הבלון יש לחזור לקו הזינוק ולהתחיל מחדש.אסור לגעת בו בידיים( עד לקיר ממול. 

 שבלונו נגע ראשון בקיר ממול.

 

 בלון לגובה

 בלונים 0 הציוד הנדרש:

 חוליות, לכל חוליה בלון מנופח 0 מבנה:

על אחד מחברי כל חוליה לזרוק את הבלון כמה שיותר גבוה. בדרכו מטה  בהינתן האות מהלך המשחק:

נשיפות בלבד. מנצחת החוליה שהבלון שלה נגע " לדחות" את הגעתו לרצפה על ידי על כל חברי החוליה 

 אחרון ברצפה

 

 בלון פלוס

 ממספר המשתתפים. 0בלונים כמספר המשתתפים. חפצים שונים במספר הגדול פי  הציוד הנדרש:

 כל משתתף אוחז בידיו בלון מנופח ועל רצפת החדר מפוזרים החפצים השונים מבנה:

חפצים שונים זה מזה, בעודו מתקדם  0שתתף להרים מהריצפה בהינתן האות, על כל מ מהלך המשחק:

בחדר על ידי טפיחות על הבלון. לבלון או לחפצים שכבר נאספו אסור לפול על הריצפה. מנצח מי שביצע 

 ראשון את המשימה.
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 ןהלוליי

 ממספר המשתתפים. 0בלונים במספר פי  הציוד הנדרש:

 בלונים. 0כל ילד עומד כשלצדו  מבנה:

בהינתן האות על כל אחד מהמשתתפים לרוץ לצדו השני של החדר ובחזרה לנקודת  המשחק: מהלך

פיחות...(,אם אחד הבלונים נגע בריצפה על ט הזינוק כאשר הבלונים כל הזמן באוויר)נגיחות, בעיטות,

המשתתף לחזור לנקודת ההתחלה ולהתחיל שוב. מנצח מי שהגיע לצד השני של החדר ובחזרה עם 

 לונים באוויר.שלושת הב

 

 בלון ברכיים

 בלונים כמספר המשתתפים הציוד הנדרש:

 הברכייםשלכל אחד בלון מנופח בין המשתתפים עומדים בשורה כ מבנה:

בהינתן האות, על כל אחד מהמשתתפים לרוץ לצד השני של החדר כשהבלון נמצא בין  מהלך המשחק:

 ברכיו. לבלון אסור לפול ולמשתתף אסור לנתר. מנצח מי שהגיע לצד השני בלי להפיל את הבלון

 

 פאוץ' בלונים

 בלונים ממספר המשתתפים, חבל דק 4פי  הציוד הנדרש:

 בלונים סביב מותניו.  4תף קשורים לכל משת מבנה:

צריך לפוצץ את כל הבלונים שלו ללא עזרת ידיים. ניתן  בהינתן האות, כל משתתף :מהלך המשחק

 בריצפה ובקירות. מנצח מי שמפוצץ ראשון את כל הבלונים. רלהיעז

 

 פוצץ כפי יכולתך

 בלונים כמספר המשתתפים, חבלים קצרים הנדרש:הציוד 

 המשתתפים מפוזרים בחדר כשלכל אחד בלון מנופח הקשור בעזרת חבל למותניו מאחור. מבנה:

בהינתן האות, מנסה כל משתתף בעזרת ידיו בלבד, לפוצץ כמה שיותר בלונים של אחרים  מהלך המשחק:

 שנשאר עם הבלון שלו לא מפוצץ. תוך שהוא שומר שלא יפוצצו את הבלון שלו. מנצח מי

 

 נאום הבלון

 בלונים 0 הציוד הנדרש:

 שלוש קבוצות מבנה:

כל קבוצה שולחת נציג העומד לפני הקבוצה. לכל נציג בלון. בהינתן האות, על כל אחד  מהלך המשחק:

ך לנפח את הבלון ככל האפשר בלי שהוא יתפוצץ. המנחה נותן אות לראשון ומודד זמן. המשתתף צרי

ת "נאומו")ע"י החזקת ומתיחת הפיה(. אחריו לשחרר את האוויר מהבלון האיטיות, כך שישמיע א

 ה"נאום" שלו היה הארוך ביותר.נואמים השני והשלישי. מנצח מי ש
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 כדורגל בלונים

 שני בלונים בצבעים שונים, שתי סיכות הציוד הנדרש:

עם  מהקבוצה היריבה מד כסא שעליו נציגשתי קבוצות העומדות זו מול זה ובגב כל קבוצה עו מבנה:

 משתתף נוסף מכל קבוצה אוחז בבלון בידיוסיכה ביד. 

לעבר הנציג ביר את הבלון שבידיה, על ידי טפיחות בהינתן האות, כל קבוצה מנסה להע מהלך המשחק:

שלה כדי שהוא יפוצץ את הבלון שלהם. אסור להחזיק את הבלון רק לטפוח עליו או לנשוף. הקבוצה 

 השנייה מנסה למנוע מהם להגיע לנציג . הקבוצה המנצחת היא הראשונה שפוצצה את הבלון.

 

 בלון זוגי

 במספר חצי ממספר המשתתפים, ומספר דומה של סיכות בלונים הציוד הנדרש:

 הקבוצה מחולקת לזוגות, כל זוג נותן ידיים וכל אחד מבני הזוג אוחז בידיו סיכה או בלון. מבנה:

בהינתן האות, על הזוגות לנסות לפוצץ בלונים של זוגות אחרים תוך שהם שומרים שלא  מהלך המשחק:

עזוב ידיים. מי שעוזב ידיים נפסל ומי שפוצצו לו את הבלון נפסל. יפוצצו את הבלון שלהם. אסור להם ל

 הזוג שנשאר עם בלון מנופח מנצח.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


