
 

 
 מקבץ רעיונות לפעילויות בחוץ בחופש פסח

 מרכזי הדרכה שונים
 :מטרות
 לפעילות ספורטיבית והיתולית. -יציאה מחוץ למועדון .1

 יצירת חוויה מגבשת ומהנה לחניכים. .2

 
 :הלךמ

יציאה  -כייפית בפסח יש הרבה דרכים לעשות פעילות התרוצצות
לשדות, התרוצצות במדשאות ובין הענפים, או אפילו לאיזו שמורה או 

 חוף ים בקרבת הקיבוץ.
חשוב להכיר את החניכים ולהבין ממה הם יהנו, ולהתאים את 

הפעילות אליהם. לפניכם מספר רעיונות לפעילויות כאלו ודוגמאות 
 צו!ל"משימות" היתוליות שכל אחד יכול לבצע בקיבו

 

  קיבוץ מארח קיבוץ ומכינים לקיבוץ האורח מסלול הגעה לאפיקומן  –מפגש אפיקומן
 שבסיומו מגישים לילדים האורחים הפתעות ועורכים פיקניק משותף.

 

 "על כל חלק כתובה שאלה, התשובות אצל אנשים שונים בקיבוץ.  – "פאזל אפיקומן
 .הרכבת הפאזל בשלמותו תוביל לגילוי מסתור האפיקומן

 

 פסלים, מבנים, עיר  –או יום עבדים בו מכינים מבוץ, אבנים, קש, מים  – יום בוץ
מבוץ, בית ועוד. אפשר גם למצוא חלקה בוצית בשדות של הקיבוץ )או לבקש 

 –שירטיבו לכם חלקת אדמה מראש כך שתהיה בוצית מאוד( ופשוט להשתעשע בבוץ 
)מומלץ מאוד שגם המדריך/ה ייקחו לטבול בו, להימרח, לשחק משחקים היתוליים וכו' 

וכמובן לא לשכוח להביא  –מותר גם לנו להתלכלך קצת  –חלק פעיל בפעילות 
 מצלמה!(.

  

 ? של החג , או יום משימות סביב תכנים  1-11יום חידונים מ  – יום אחד מי יודע
 אקטואליה. \הקיבוץ \והאביב

  

 אוספים את הילדים מהבתים בשעות הלילה, מקימים  – לילה לבן -יציאת מצרים
מחנה בחוץ עם אוהלים, לינה ובישול בשטח. ההגעה למחנה כמו "יציאת מצרים" עם 
חלק מהציוד על הגב, תוך שימת דגש על קטעים מסיפור יציאת מצרים. בלילה ניתן 

כוכבים לערוך תצפית  אודגל" )פרעה וחייליו מול משה ועמו( ה"אש לילה" / " ארגןל
, או סתם לשבת מסביב למדורה עם שירי פסח וחבילה )כמו בחלומו של יוסף(

 עוברת...

  



 

 

 

 מסלול  –וכדי להגיע אליו עלינו לצאת ממצרים  האפיקומן נמצא בארץ ישראל
משימות שבסיומו מוצאים את האפיקומן ועורכים פיקניק )הפיקניק יכול להיות 

 האפיקומן(.
 להכין פיתות מצריות מקמח מצה.להכין טבון מבוץ ועליו    -

 כוסות ענק )גזורות מקנקלים(. 4קבוצה או ילד ששותים  -
 שרים שיר "בצורת". -
 , הקיבוץ וכו'.הנעורון מה נשתנה עם מילים על -
 המחזה של ארבעת האחים בצורה היתולית. -
 משימות בנושא "דם, צפרדע, כינים...." וכו'. \עשרת המכות שלנו -

 

 

 ציוד:

 תחנה,  \לעבור שלב, שלב בפעילות -ימת הציוד בקפידהיש לתכנן את רש

 תחנה, ולכתוב את כל הציוד הנדרש.

  עם הציוד, כדי להצליח להשקיע וליצור  להערך מראשבפעילויות מסוג זה יש

 תחנות ומשימות מרשימות ומהנות. אל תדחו למחר מה שאפשר לעשות היום!

 


