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 אינדיאנים הולדת יום

בכניסה למועדונית ייתלה שלט :" ברוכים הבאים לאוהל הטיפי של..." במועדונית עצמה ייתלו  :קישוט

 נוצות צבעניות, קשתות, חצים ותמונות של אינדיאנים

 

 הציוד הנדרש:

 צבעי איפור פנים

 רצועות בריסטול כמספר המשתתפים

 נוצות צבעוניות

 דבק לבן

 שדכן

 בריסטולים

 צבעים

 

 :מולדתומהלך הי

מחלקים את הקבוצה לשני שבטים. כל שבט בוחר לעצמו שם ומכין לעצמו דגל על בריסטול גדול. כל ילד 

 מכין לעצמו כתר נוצות. בשלב הבא מקיימים תחרויות בין השבטים:

דלי, קליעת תחרות קליעה למטרה בסגנונות שונים: קליעת חישוקים על כסא הפוך, קליעת כדורים ל

 חיצים למטרה

משחק תפסוני בין השבטים. כל שבט עומד בשורה. בכל פעם מגיע נציג משבט אחר ומכה על כף ידיהם 

ני. הילד שעליו הוא הכה כשאמר ני, צריך לרוץ -סו-של חברי הבט השני תוך כדי אמירת ההברות: תפ

הצליח הוא הופך להיו שבוי של הילד ולתפוס את אותו ילד לפני שזה מגיע חזרה לשבט שלו. במידה ולא 

 שברח . השבוי ניצל רק כאשר השובה שלו נתפס

 לבסוף ניתן להכין מקלות גשם אינדיאנים ולרקוד ריקוד גשם:

 החומרים:

ה(נייר ריק )או קופסת פרינגלס ריק ליל מגבתג  
 מספריים
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 בריסטול עבה
(נייר עטיפה )בכל צבע שתבחרו  

יבשה/פופקורן יבש/אורז לא מבושלשעועית  כוס של 0/4   
 דבק

 מסקינג טייפ
 קישוטים: נצנצים, טושים צבעוניים

 :אופן ההכנה:

 .לעטוף את הגליל בנייר עטיפה ולהדביק

 .לגזור פיסה מהבריסטול, לכסות את אחד הפתחים של הגליל הריק ולהדביק במסקינגטייפ

ללשים את השעועית/פופקורן/אורז בגלי . 

פת מהבריסטול, לכסות את הקצה השני של הגליל ולהדביק במסקינגטיילגזור פיסה נוספ  

םלקשט את מקל הגשים לפי טעמכ  

 

 רעיון לכיבוד מקורי:

 עוגת מדורה

עוגת שוקולד. םמכינים או קוני  

 ממיסים בשני סירים נפרדים סוכריות אדומות וכתומות. את התמיסה מפזרים על תבניות 

 ומכניסים למקרר לשעה לפחות על מנת שיתקשו. לאחר מכן שוברים את התמיסו שהתקשו 

  ומציבים במרכז העודה כלהבות ומסביבן מציבים גליליות כקרשים של המדורה

  

  

 

 


