הצעה ליום שיכבה גילאית ז –
מחנה קיץ ,ה.צפון.
מטרות:
 .1היכרות וגיבוש של החניכים בין השבטים.
 .2עמידה במשימות מאתגרות במיוחד .הענקת תחושת מסוגלות וביטחון.
 .3פיתוח יכולות עבודה בצוות .שיתוף פעולה ,תקשורת ,מנהיגות.
מהלך הפעילות-
החניכים מתחלקים ל"אשכולות" ,כך שבכל אשכול כ 20-חניכים.
ישנן תחנות כמס' הקבוצות .כמובן שיהיו יותר מ 4-קבוצות ,כך שישנן תחנות שייבנו פעמיים.
תכנון מדויק של איזה תחנות וסדר המעבר בהם יהיה כשייוודע מס' הקבוצות.
הפעילות תחרותית וישנו פרס לאשכול הזוכה \ הזכייה תשוקלל בתחרות ההדרכה של שכבה ז'.
בכל תחנה נמצא מדריך ז' אשר מנקד את הקבוצה .כמובן שאף קבוצה לא עוברת היכן שנמצא
מדריך מהשבט שלה.
לכל תחנה מוקצבות  45דק' ,שזה הזמן המקסימלי אוו כל קבוצה תקבל .ישנן תחנות שייקחו פחות
זמן .בזמן זה הקבוצות ינוחו מעט ויעברו פז"חים )אותם אפשר לבקש מהמדריכים להכין מראש(.
הצעת פעילות
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משך זמן
 15דק'

פירוט

שם
הפעילות
הקבוצות נאספות ,מתחלקות לאשכולות )שיהיו
פתיחה
והתכנסות ידועים מראש( ומסבירים בכלליות על מהלך
הפעילות.

מיומנויות נרכשות

 45דק'

קטפולטה

על החניכים יוטל לבנות מתקן אשר "יורה" בלוני
מים ,ומצליח לכבות מדורה הבוערת במרחק של
כ 10-מ' מהמתקן.
לצורך העניין יקבלו כ 10-סנדות של  1-2מ',
 4צירים )פחיות שימורים \  ,(PVCחבלים ,קערה
ו 10-בלונים מלאים מים.
תוך כדי ינחה אותם המדריך כיצד צריך להראות
המתקן ,מה הוא צריך לכלול וכו'.

החניכים יתנסו בפעילות
שונה ולא מוכרת.
החניכים יחזקו את
תחושת המסוגלות
והאמונה בעצמם.

 45דק'

סולם לגן
עדן

לחניכים יינתנו  2סנדות ארוכות ו 8-סנדינות,
בעזרתן יצטרכו לבנות סולם .לאחר שייבנו את
הסולם ייקשרו אליו  4יתרים ויעמידו אותו רק
בעזרתם.
המטרה היא שאחד החניכים יוכל לטפס עד
לקצה הסולם בזמן ששאר החניכים מאזנים אותו
עם היתרים.
בסיום החניכים ייפרקו את הסולם.

החניכים ילמדו ויתרגלו
כפיתה נכונה.
החניכים יחזקו את האמון
ביניהם.

 45דק'

גורמה
צופי

 45דק'

קיר
מקרמה

 15דק'

סיכום
קצר

הכנת תפוחים בקרמל.
החניכים יתחלקו ל 2-צוותים ויכינו תפוחים
בקרמל על  2כירות שונות ) . -בשביל שיהיה
ליותר חניכים מה לעשות ,ולא תהיה חצי קבוצה
שיושבת ומסתכלת(
בין  2עצים כפותה סנדה עליה קשורים מראש
"שוונצים" להתחלה של מקרמה ,ו 2חבלים
ארוכים בקצוות .בגובה של כ 3-מ' מוחבא חפץ
אליו הם צריכים להגיע.
איך עושים זאת?
החניכים מכינים את המקרמה ,באורך של כ2-
מ' .כשהם מסיימים זורקים את  2החבלים
הארוכים אל ענפים גבוהים ומושכים ,כך נוצר לנו
מעיין קיר .אחד החניכים מטפס בזהירות על
הקיר ומוריד את החפץ.
סיכום קצר של התחנות שעברנו )בפורום של
כולם( מה למדנו וכו'
וכמובן – מי המנצחים.

התנסות בבישול צופי,
עיסוק באש.

הכרת מיומנות חדשה
ושימוש מועיל בה.
שיתוף פעולה למען
מטרה משותפת.

רשימת ציוד תישלח בהמשך.

בברכה,
נועה גרושקה
גרעין י"ג
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