"ברעננה משחקים בחוץ!"
רשימת משחקי החוץ הטובים ביותר לפי המלצת חברי קבוצות
המנהיגות הירוקה ברעננה לשנת 2017

מקום ראשון -משחק " 3מקלות"
מניחים שלושה מקלות במרחק רגל אחת בין מקל למקל ומסתדרים בטור מאחורי המקל
הראשון .על כל משתתף לעבור את המקלות בלי לגעת בהם .המשתתף האחרון בטור עושה
קפיצה ארוכה במיוחד ולפיו מרחיקים את המקלות.
מקום שני -משחק "הדגל"
מחלקים את המשתתפים ל 2-קבוצות ,ונותנים לכל קבוצה דגל .מטרת המשחק היא לגנוב
את הדגל של הקבוצה המתחרה .על כל קבוצה להגדיר מה השטח שלה שבמרכזו נמצא הדגל
שלה .אם מישהו מקבוצה אחת נתפס בשטח של הקבוצה השנייה ,הוא נחשב שבוי .ניתן
לערוך חילופי שבויים ,או לערוך מבצע להצלתו וחטיפתו מידי הקבוצה היריבה .המשחק
מסתיים כאשר אחת הקבוצות מצליחה לגנוב את הדגל של הקבוצה היריבה.
משחקי חוץ אשר הגיעו לגמר-
"מחניים"
משרטטים שני קווים רחוקים זה מזה במספר מטרים .מאחורי כל קו עומד משתתף אחד
"הקולע" וכל שאר המשתתפים עומדים בין שני הקווים .שני המשתתפים שעומדים מאחורי
הקווים" -הקולעים" ,אמורים לפגוע עם כדור במשתתפים העומדים במרכז .מי שהכדור נגע בו
נפסל ויוצא מהמשחק .אם משתתף שעמד במרכז תפס בידיו את הכדור ,הוא יכול לצבור נקודה
לטובת פסילה עתידית או לטובת פדיון משתתף אחר שנפסל או להחליף את ה"קולע".

"סרדינים"
משחק דומה למחבואים רק הפוך .קובעים גבולות לשטח המשחק ,בוחרים משתתף אחד
ואומרים לו לרוץ להתחבא .על כל שאר המשתתפים לספור בינתיים עד כמה שהם מחליטים.
ואז יוצאים כולם לחפש את המתחבא .מי שמוצא אותו לא מגלה לאחרים אלא מצטרף אל
המתחבא .מי שנשאר אחרון לבד הוא פסול.
"שבעה צעדים"
מניחים  2מקלות במרחק לא רב זה מזה ולכל המשתתפים מותר לעשות בינהם  7צעדים .לאט
לאט מגדילים את המרחק בין המקלות והמשימה נהיית יותר ויותר קשה.
"עשר שניות מתחת למים"
בוחרים משתתף הנשען על עץ בעיניים עצומות וסופר עד  10בזמן הזה כולם צריכים להתחבא
במתחם קרוב שקבעו מקודם .המטרה של הסופר היא למצוא את הילדים שמתחבאים אך
לסופר יש מספר צעדים מוגבל אותו הוא יכול לממש .אם הוא לא מוצא את המשתתפים הוא
הולך אל העץ עוצם עיניים ומכריז " 9שניות מתחת למים" וכל המתחבאים חייבים לרוץ אליו,
לגעת לו בגב להתחבא עד שהוא מסיים לספור ואז הוא צריך לחפש אותם שוב וככה זה ממשיך
עד שבסוף או :שהוא מוצא את כולם  /שהוא הגיע ל "שניה אחת מתחת למים" והוא לא מצא
אף אחד.
"בקבוק"
משתתף אחד מחזיק בקבוק וסופר עד  ,20בינתיים כל הילדים מתחבאים .שסיים לספור הוא
מניח את הבקבוק ויוצא לחפש את המשתתפים האחרים .אם הוא מצא מישהו הוא צריך
להכריז את שמו אבל אם יש מישהו שעדיין מתחבא ומבחין שהסופר רחוק מהבקבוק הוא יכול
לרוץ ולבעוט בבקבוק לפני שהסופר יספור אותו ולצעוק "בקבוק!" ואז כל הילדים צריכים להגיע
לנקודה בה הבקבוק עמד לפני שבעטו בו .בזמן הזה הסופר צריך להחזיר את הבקבוק למקום.
הילד שמגיע אחרון הופך להיות "הסופר" אלא אם כן כולם הגיעו לפני ש"הסופר" החזיר את
הבקבוק ואז הסופר סופר שוב.

