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הפסקה פורימית  ,10.3.14 -ביום שני, הבמסגרת ההתנסות בהוראה, קיימנו 
  באבן יהודה.בבית הספר בית אב"י 

  פורים.תחנות שונות בנושא  10במהלך ההפסקה הפעלנו 
  

  להלן פירוט התחנות:
 ההרקד :תחנה ראשונה

  ,לצלילי שירי פורים הרקדת ריקודי עםבתחנה זו התקיימה 
   תיפוף על הגוף.והרקדת זומבה 

  
   הפעלה עם מצנח וכדור :תחנה שניה

 פרמס ועברו צנחבמ החזיקוילדים הבתחנה זו הפעלנו שני מצנחים במקביל כש
   הפעלות:

  .גלים עם המצנח -
  המצנח לבלון ענק וניסיון להיכנס מתחתיו. ניפוח -
תופסת עכברים כאשר אחד התלמידים רץ מתחת למצנח ואחד רץ על  -

לא רואה את מי שבורח שהחתול  כךהמצנח וכולם מנענעים את המצנח 
 למטה וצריך למצוא אותו ע"י מישוש.

 .הנפת כדור מעלה ומטה באמצעות המצנח -
 .שני מצנחיםבין כדור מסירות עם  -

  
   ותלמטר ותקליע :תחנה שלישית



  :תחנה זו התפצלה לשלוש תתי תחנות
חורים למטרה לתוך  קלעוהתלמידים קליעה לתוך ליצנים. בתחנה זו  -

כל חור שווה ניקוד   באמצעות כדורי טניס. ליצניםעל השונים בגדלים 
 .וכל קליעה מזכה במדבקה שונה

 הליצן.גלגול כדור טניס על הרצפה בניסיון לקלוע ללוע  -
 .קליעת אצטרובלים לתוך אסלה -

  
  מרוץ שקים :תחנה רביעית

טורים. התלמידים היו צריכים להתקדם  4תחרות בין בתחנה זו התקיימה 
  . הקונוס ולחזור חזרה לנקודת המוצא עם השקים לעבררים ותוניבקפיצות 

  
  סקוטרעם מרוץ לבישת תחפושת :  תחנה שישית

ללבוש  היו צריכיםתחרות שליחים קבוצתית בה התלמידים בתחנה זו התקיימה 
, להגיע לקו הסיום ולהוריד את ולאחר מכן לרכב על הסקוטרתחפושת 

  התחפושת.
   ראשונה.להגיע הקבוצה המנצחת היא זו שהצליחה 

  
  תחנה שביעית: מרוץ שליחים עם אטבים

מסכה ה את קבוצות כשהמטרה היא להעביר 4מרוץ שליחים בין בתחנה זו ערכנו 
 .מבלי שהמסכה תיפול על הרצפה באמצעות אטבי כביסה

  
  מרוץ מכשולים :תחנה שמינית

  פונג.-על התלמידים לעבור את מסלול המכשולים תוך החזקת כף וכדור פינג
  

  העברת הכובע :תחנה תשיעית
  תחרות בין שני טורים, על כל טור להעביר את הכובע מאחד לשני.

  
  בכדור באמצעות רשתות : מסירותתחנה עשירית

למול השני. בתחנה  אחדבזוגות  נה זו התלמידים היו צריכים למסור כדוריםחבת
פונג -מבלי שכדור הפינג ועליהם למסור זה לזהרשת קטנה זו כל תלמיד מחזיק ב

  על הרצפה. ייפול

  

  

  



  

  

 

 

 

 

 

  

   



 


