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 יום הולדת חיות

לפני הכניסה למועדונית יובילו עקבות של בע"ח לדלת המועדונית. על הדלת יהיה שלט :  :קישוט

"ברוכים הבאים לג'ונגל של...". בתוך החדר ייתלו תמונות של חיות שונות על הקירות, תמונות של עצים 

 ובלונים בגוונים של חום וירוק.

 

 הציוד הנדרש:

 כמספר הילדים /שקי קפיצהשקיות זבל

 חוט שמשון

 סוכריות טופי

 בריסטול עם ציור של חמור עליו

 טוש עבה

 כיסוי עיניים

 חבל ארוך קשור כלולאה

 קשים לשתייה כמספר הילדים

 דלי מים

 דלי ריק

 

 חיות: משחקי

 הילדים יתחרו בינהם בקפיצות בתוך שקים מצידו האחד של החדר לצדו השני ובחזרה הצפרדע:

בכל פעם יתחרו בינהם שני ילדים בנסיון לקפוץ ולהוריד בעזרת הפה בלבד, סוכריות טופי  הג'ירפות:

 שנקשרו מבעוד מועד לחוט הקשור בגובה כזה שהילדים יוכלו להגיע אליו רק בקפיצה

פעם ינסה ילד אחר להדביק זנב של חמור לציור של חמור התלוי על הקיר וזאת כשעיניו של בכל  החמור:

 הילד מכוסות.

ילד אחד מוגדר כתופס והוא כורך סביב עצמו לולאה רחבה של חבל. כל ילד שהוא מצליח  תופסת דובים:

 ללולאת החבל, עד שכולם רצים ביחד בכבדותלתפוס, נכנס אתו 
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הקבוצה מתחלקת לשניים ומתקיים מירוץ שליחים. כל אחד אוחז בפיו קש לשתייה  משחק הפיל:

ריק העומד מתוך דלי המונח בתחילת הטור. עם המים בפה הוא רץ לדלי  ובעזרתו עליו למלא את פיו מים

בקצה החדר ושם מרוקן את המים דרך הקש. לאחר שרוקן הוא חוזר לטור והבא אחריו יוצא. אופציה 

ק איזה קבוצה העבירה יותר מים בסוף הזמן. האופציה השנייה היא אחת היא לשחק על זמן ולבדו

 סבבים ולראות מי מילא יותר מים. 0לעשות 

חבל בידיו. הילד צועק " הנחש בא" ומתחיל לסובב את  עומדים במעגל ויש ילד באמצע עם הנחש בא:

 .בו רגליהם ייתפסולי שבלמעגל בגובה נמוך. שאר המשתתפים צריכים לקפוץ מעל החבל  מסביב החבל

כל ילד מקבל פתק עם שם של חיה שרשום עליו. כל אחד מסתכל על הפתק בלי שאף אחד אחר  גן חיות: 

מצוא את בן יראה מה כתוב עליו. בהינתן האות כל הילדים משמיעים את קול החיה שקיבלו ועליהם ל

 הזוג שלהם על פי הקול התואם )יש לוודא שנותנים לילדים שמות של חיות לפי זוגות(.

 

 כיבוד:הצעות ל

 ת חיותעוגיות בצור

 חטיף דובונים/ארנבונים

 נחשי גומי

 סוכריות טופי עם ציורים של בע"ח

 חטיף דגיגונים של בייגל בייגל

 

 

 


