
 מועצה האזורית מנשה

 מחלקת נוער מנשה

 

 פעולת אולימפיאדה

 מטרות:

 וממריצותנאתגר את החניכים בפעילויות מעניינות  .1
 נגרום לחניכים לפעול למען משהו, כאינדיבידואל .2

 

  מהלך הפעילות:

תתקיים דרך הוואצאפ. המדריכים ישלחו לקבוצה של החניכים כל פעם ענף ספורט אחר,  זו פעולה

מדליית זהב, מדליית כסף  -אותו הם יצטרכו לעשות כמה שיותר טוב מכולם. על כל ענף יהיה פודיום

 ומדליית ארד )מטאפורית(.

 ענפי הספורט:

השלב שבו הם יורקים את עליהם לגרגר מים בפה למשך כמה שיותר זמן )עד  -גרגור מים .1

המים(. כדי לעשות את זה יותר קל למדריכים לקבוע את הפודיום, על החניכים לדאוג שמי 

 שמצלם אותם גם סופר כמה הוא מצליח.

עליהם לתעד את עצמם מצליחים להחזיק כמה שיותר ספרים על הראש.  -ספרים על הראש .2

 הספרים על הראש שיש בתמונה.מה שקובע את הפודיום זה לא זמן ההחזקה, אלא מספר 
עליהם לבנות את מגדל הכוסות הגבוה ביותר למשך דקה אחת בלבד. בשביל  -מגדל כוסות .3

לוודא שהם לא מרמים, עליכם לבקש מהם שיסריטו במשך דקה אחת שלמה אותם בונים 

 את המגדל.
עליהם לתעד את עצמם לובשים כמה שיותר פריטי לבוש )רק על החזה  -פריטי לבוש .4

 והבטן, לדוגמא להתחיל מחולצה( במשך דקה אחת בלבד. 
עליהם לעשות פרסומת לאלכוג'ל שתהיה כמה שיותר משכנעת לרוץ  -פרסומת לאלכוג'ל .5

 ולקנות אחת גם.

 נקודות חשובות:

שהמדריכים ישלחו כל פעם ענף בשביל שהפעולה תוכל להיות מאורגנת בוואצאפ, מומלץ  -

ספורט אחר, כלומר אחרי שהחניכים שולחים להם את התיעוד שלהם עושים את ענף 

 הספורט הנוכחי, המדריכים ישלחו להם את ענף הספורט הבא. 

כדאי  -בשביל לוודא שהפעולה לא מתעכבת )כי עד שהחניכים עושים את הענפים הללו...( -

מש דקות הם יכתבו את ענף הספורט הבא, כך שהחניכים למדריכים להדגיש בקבוצה שכל ח

 צריכים להספיק בחמש דקות לעשות את הענף בשלמותו. 

כל מדריך יקבע פודיום על חלק מענפי הספורט )לדוגמא  -כדאי למדריכים לחלק עבודה -

 (. ככה הם לא יתעכבו בקביעת הפודיומים. 4,5ומדריך ב' על ענפי  1,2,3מדריך א' על ענפי 


