פז"ח מסטיקים
מטרה :החניכות יתגבשו וינוחו קצת מהמסלול.
מהלך :מספר משחקים עם מסטיקים – תחרות למי יש הכי הרבה בפה ,תחרות מי עושה את הבלון הכי גדול,
תחרות מי משיגה הכי הרבה טעמים של מסטיקים מילדים אחרים ב 5-דקות[20] .
רשמ"צ :שתי חבילות גדולות של מסטיקים.

פז"ח סלט פירות
מטרה :החניכות יתגבשו ויתרעננו מהמסלול.
מהלך :יושבים במעגל וכל חניכה מקבלת שם של פרי ]תפוח ,בננה וכו'[ .באמצע המעגל עומדת ילדה אחת עם
עיניים מכוסות .כל פעם הילדה אומרת שם של  2פירות וכל מי שהפרי הזה צרי להתחלף עם הפרי השנה
]למשל תפוח ובננה ,כל הבננות מחליפות מקום עם כל התפוחים[ .כשאומרים סלט פירות כולם מחליפים מקום
עם כולם.
רשמ"צ :כיסוי עיניים.

פז"ח
מטרות :הכנת חולצות
הגדוד יפתח את גאוות היחידה שלו.
מהלך הפעילות:לגדוד יש סמל שהם המציאו אז אני יכין שבלונה של הסמל הזה ואני יבקש מהם להביא
חולצה לבנה ואני יקנה ספריי ואני יכין להם חולצות
רשימת ציוד :לבקש להביא חולצות לבנות ריקות,שבלונה של בסמל של הגדוד,ספריי,

פז"ח
מטרות:החניכים ישתו וגם יהנו באותו זמן
מהלך הפעילות :פז"ח מים-אני מביא תרכיז פטל ומשחקים שלום למלכה וכל אחד שמספיד אז מוסיפים לו
חוק וגם הוא צריך לשתות כוס פטל.הראשון שצריך ללכת לעשות את צרכיו מספיד)להשתין(
רשימת ציוד :קלפים,תרכיז פטל.

פז"ח
מטרות:החניכים יפתחו יצירתיות
מהלך הפעילות :אני נותן להם דף וכלי כתיבה וכל אחד כותבה שורה ואת המילה האחרונה הוא כותב בשורה
למטה ואז מקפל כך שיראו רק את המילה האחרונה שהוא כתב ומי שאחריו צריך להמשיך את המשפט שלו לי
המילה).אפשר שהשיר הזה הם יקדישו אותו למשהו מהשבט דוג:2גד,סטיבן)..כל הפעילים שלא ירביצו להם((
רשימת ציוד :דף,כלי כתיבה.

פז"ח  21עם יד אחת.
מטרות:החניכים יהנו,וישתפו פעולה.
מהלך הפעילות :קושרים  2חניכים לכל עץ עם הגב לעץ ובכיוונים שונים ואני משאיר לכל אחד יד אחת
בחוץ,לאחד היד החזקה,ואחד היד החלשה)לחפות על חסרונות אחד של השני",החזק מגן על החלש"(כך
שלכל עץ יהיו  2ידיים.
רשימת ציוד:חבלים וכדור.

פז"ח:
מטרות:החניכים האמציעים ינסו למנוע מהראשון לתפוס את האחרון ובכך הם יגרמו לו להרגיש שיש על מי
לסמוך בקבוצה וזה מגבש .
מהלך הפעילות :מחלקים את הקבוצה לשני דרקונים ,כאשר כל אחד שם את ידיו על כתפי זה שלפניו ,בסוף
כל דרקון מטפחת הקשורה לגב החניך האחרון .המטרה – לגנוב את הזנב של הדרקון השני בלי להתפרק ובלי
שיגנבו לו את הזנב.
רשימת ציוד:חתיכת בד

פז"ח-
מטרות:


החניך לא יתלונן.



החניכות יירגעו וינוחו

מהלך:



הכנת שרשרת גומי -.כל חניכה מקבלת גומים וחוט וצריכה להכין מזה שרשרת.

אחרי שהם גומרות להכין את השרשרת מספרים להם את הסיפור של קריוס ובקטוס או השועל בכרם או
סיפור אחר על שינים או משו כזה.סתם מצחיק) .מקבלות צ'ופר עם הסיפור(
רשמ"צ הרבה גומי ,חוט,צופר ,הדפסה של הסיפור.

פז"ח-
מטרות:


החניכות ילמדו על שיתוף פעולה.



החניך לא יחשוב על דברים אחרים ולא יתלונן.

מהלך:


עושים ערמת אבנים ושמים בתחתית מספר טופי כמספר החניכות ,החניכות צריכות להוציא את
הטופי בלי ידיים.שיתוף פעולה



כל חניכה צריכה להיכן את הצופר הכי שווה מדברים מהטבע ולתת אותו לחברתה שיושבת מימינה.

רשמ"צ :טופים

פז"ח קצף
מטרה :החניכות יתגבשו.
מהלך:
 .1מפוררים סבון .אח"כ לוקחים שקית ,מכניסים לבפנים את הסבון המפורר ומים ,קושרים וממשמשים
אותה .עד שנהיה נעימי כזה[10] .
 .2תחרות בועות סבון – מי עושה בועת סבון הכי גדולה[10] .
רשמ"צ :סבון ,פומפייה ,שקיות ,בועות סבון.

פז"ח קשים
מטרה :החניכות יתגבשו
מהלך:
 .1להעביר מים בעזרת קש מכוס אחת לכוס שנייה[10] .
 .2להכין שרשרת מקשים[10] .
 .3תחרות בניית מגדל מקשים[10] .

רשמ"צ :קשים ,חוטים
פז"ח מסטיקים
מטרה :החניכות יתגבשו
מהלך:
 .1תחרות הבלון הכי גדול.
 .2כמה שיותר מסטיקים בפה.
 .3להשיג כמה שיותר מסטיקים בטעמים שונים מאנשים בשבט.
רשמ"צ :מלא מסטיקים.

פז"ח מים
מטרה :החניכות ישתו המון.
מהלך:
 .1איבל דיבל עם מים בפה[10] .
 .2טמפה טמפה ,כל מי שנפסלת הולכת לשתות מים[10] .
 .3אליפות אבן ג'וק ,כל מי שמפסידה שותה מים וגם מביאה למנצחת מים[10].

4.
פז"ח יצירה
מטרה :החניכות יתגבשו
מהלך :יוצרים חצאיות טוטו .לוקחים בד טוטו ,גומי ,מחטים ,חוטים ותופרים[20] .
אח"כ נעשה שיר  /ריקוד וכדומה.

פז"ח מים 2
מטרה :החניכות ישתו
מהלך:
 .1מירוץ שליחים עם מים בפה.
 .2תחרות מי שותה הכי הרבה מים] .כל פעם שגומרות ,ממלאים להן[.

3.
פז"ח 1

(1חידות בציורים
(2מעגל יריקות
רשמ"ץ :מים החידות

פז"ח  2שתייה
מביאים פטל ושמים בבקבוקים מקריאים את הסיפור מיץ פטל וכל פעם שאומרים פטל הם צריכים לשתות.
רשמ"ץ :פטל ,הספר מיץ פטל

פז"ח 3
מכניסים לבלון אדמה ונוצר מר גמיש

פז"ח שתיה
שקמץ:החניכים לא שותים מספיק
מטרה :החניכים ישתו ויתגבשו.
מהלך :משחקים פוקר ומהמרים על שלוקים.
רשמ"צ :חבילת קלפים.
פז"ח שתייה – מיץ פטל

פז"ח אבנים
שקמץ:החניכים לא מערכים יכולות אחד של השני
מטרה :החניכים יבינו שכל אחד יכול להיות טוב בכל מיני דברים)אנשים גמישים טובים במשחק.
מהלך :בונים ערימת אבנים ושמים פקק למעלה וצריך לתפוס את הפקק עם הפה)כל פעם מורידים אבן(
רשמ"צ :פקק

פז"ח ציפיות :הבנות יפתחו ציפיות למחנ"ק.
 -אני נותנת לבנות גליל נייר טואלט ואומרת להם לקחת כמה שבא להם.

כל בת צריכה להגיד ציפיות כמספר הריבועים שהיא לקחה.

פז"ח חיות:
למצוא כמה שיותר שמות של אנשים שהם גם חיות.להוציא כמו שיותר מילים מהמילה היפופוטם.למצוא חיה בכל אות.אני מחלקת פתק לכל בת ועל כל בת יש שם של חיה .ואז מתמסרים עם הכדור -כל בת אומרת שם של חיהוהבת שהחיה הזאת הייתה כתובה לה בפתק צריכה לתפוס את הכדור.

פז"ח צבא:
בתחילת הפז"ח אני מחלקת לכל בת מספר וכל כמה זמן במשך הפעולה אני אומרת מספרי ברזל להתפקדוכל הבנות מסתדרות בטור ואומרות את המספר.
משמעת מים :לגמור כמה שיותר מים בדקה. ריצה במעגל :כל מי שזזה טיפה מהמעגל יורדת ל 3-שכיבות שמיכה וישר ממשיכה בריצה.זיקית :תחרות זחילה מקצה השטח עד לקצה השני. -מירוץ אלונקות :כל זוג מרים בת שלישית ורץ איתה עד לנק' מסוימת.

פז"ח טיפוח :הבנות יתרעננו קצת.
לנקות את הפנים עם מגבון. לשים קרם פנים.-מעגל מסז'ים.

פז"ח שתייה  :1יגרום לבנות לשתות בצורה כיפית.
כל הבנות מסובבות ג'ריקן המעגל עד שאני אומרת סטופ .הבת שהג'ריקן נעצר אצלה קמה וצריכה להסתובבסביב המעגל  3פעמים .באותו זמן כל שאר הבנות צריכות להעביר את הג'ריקן במעגל ולשתות כל אחת שלוק
אם הן מספיקות הבת יוצאת מהמשחק.

פז"ח שתייה  :2יגרום לבנות לשתות הרבה בלי שהם ישימו לב לזה.
הבנות מעבירות חבילת קלפים וכל פעם בת מרימה קלף .אם יוצא לה: :1-4היא לוקחת שלוקים כפול מהמספר שיצא לה.
 :4-10החניכה מחלקת את השלוקים בין מי שבא להץ
נסיך :החניכה שותה  2שלוקים ובוחרת עוד מישהי שתשתה  2שלוקים.
מלכה :החניכה מחליטה מי שותה  3שלוקים.
מלך :החניכה שמה יד על המצח ומוציאה לשון הבת האחרונה שעושה את זה שותה  10שלוקים.

פז"ח מלכים :הבנות ישמחו אחת את השניה ,הבנות ילמדו שלכל אחת יש את הדבר שהיא טובה בו.
 -מכינים כתרים ונותנים לכל בת .כל בת מכתירים אותה כמלכה מיוחדת למשהו" .מלכת ה"...

פז"ח הכרת השבטים :הבנות יכירו את השבטים שיש בהנהגה ויכירו את המחנה.
 -הבנות יסתובבו במחנה עם מצלמה והן צריכות להצטלם עם איש מכל שבט שיש עליו חולצה של השבט שלו.

פז"ח הכרת השכב"ג :הבנות יכירו את האנשים בשכב"ג.
-אני מציירת על לוח מחיק רמזים לאנשים בשכב"ג והחניכות צריכות לנחש מי זה.

פז"ח חבל כביסה :הבנות יכינו לעצמן חבל כביסה וככה לא ידאגו לבגדים שלהן.
 -כל הקבוצה תתלה חבל ותקשט את החבל -תחלק לכל בת חלק תתלה עליו כל מיני קישוטים וכו'.

פז"ח חברות :הבנות ילמדו המון פרטים אחת על השנייה.
כל הקבוצה מתחלקת לזוגות וכל זוג הולך לצד ומספר הרבה פרטים על עצמו אחד לשני .ואז כל פעם אני
לוקחת מישהי ושואלת אותה כל מיני שאלות על הזוג שלה לראות כמה היא יודעת.

פז"ח מזלות :הבנות יצחיקו אחת את השנייה ויכירו את המזלות של הקבוצה.
כל בת תקבל דף ותכתוב על כל מזל משהו שיקרה לאדם שבאותו מזל.

ואז מכניסים את כל הדפים לקופסה ושולפים כל פעם דף ומקריאים .וכל בת לפי המזל שלה כותבת את כל
הדברים שיקרו לה והבת הזאת צריכה לגרום לכל הדברים האלה לקרות עד סוף המחנ"ק.

פז"ח
אני מעמיד את החניכים בשתי טורים מול כל טור יש בקבוק סודה ותרכיז פטל עושים מירוץ שליחים וברגע
שהילד מגיע לבקבוק הוא צריך למזוג קצת מהתרכיז לסודה וברגע שהמרוץ נגמר רואים למי יצא את הגזוז
הכי טעים

פז"ח
כל ילד שולח את שתי ידיו לשתי ילדים שונים שמולו וזה מסתבך והילדים צריכם לצאת מזה ולעשות מעגל
פז"ח מתוק
מה תעשו בשביל ?-טופי,במבה,נסטי,מדבקות,עוגיות,מפה של ארץ ישראל

פז"ח מדינת ישראל
לצייר את ישראל בעזרת גומי וסוכריות ואח"כ לכתוב "יש לנו ארץ נהדרת"-עם מסטיקים לעוסים ואז תחרות מי
אוכלת הכי הרבה גומי ראשונה

פז"ח לא נפסיק לשיר
לא נפסיק לשיר עם המילים:צבא,ישראל,מדינה,ארץ,חם,קטנה,מים,ים,אהבה-הקבוצה שמנצחת צריכה לכתוב
שיר קצר על ישראל והקבוצה המפסידה מציגה את השיר

פז"ח רוגע
פז"ח רוגע )אחרי עליית הר תבור(-מעגל מסאז'ים,אוכל,שירים שקטים

פז"ח פצ'ים
אני מביאה להם בדים וטוליפ ואנחנו מכינים פ'צים של טיול פסח 2010

פז"ח בנושא שמירה על הטבע וחיסכון במים,
-הטבעת עם מים )כדו"ה בידינו ואנחנו צריכים להחליט מה לעשות איתו( 10דקות

 21עם סבון רטוב )אותו עקרון ,לפעמים קשה אבל זה באחריותנו לשמור על כדו"ה ( 10 7צעדים )כל הזמן יש לנו פחות ופחות אפשרויות איך לשמור על העולם וצריך לנצל זאת עכשיו לפני שיהיהמאוחר מידי(  10דק

פז"ח :1
שקמ"צ :החניכות עייפות מהמסלול וצריכות להרגע.
מטרה :החניכות ינוחו וירגעו מהמסלול.
פז"ח רוגע :מעגל מסאז'ים ,סיפור בשכיבה עם מלפפונים על העיניים.

פז"ח :2
שקמ"צ :החניכות עייפות מהמסלול.
מטרה :החניכות ייהנו ויהיו נלהבות להמשך היום.
פז"ח יצירה :הכנת שרשרת מסטיקים.

פז"ח חכם בשמש:
שקמ"צ :באמצע טיול שבו מתייבשים בקלות ,עייפות מהמסלול ,לא שותות מספיק }אני מניחה{...
מטרות :שהבנות ישתו יותר ושישמרו על עצמן שלא ישרפו ושלא יתייבשו.
שהבנות ידעו להיות חכמות בשמש.
מהלך הפעולה:
אקווה קווה -משחקים אקווה קווה כששמים על היד של כל ילדה קרם הגנה.
כובע! מה? כובע! מה? כובע! אההה }עם דברים של הגנה מהשמש -משקפי שמש ,כובע ,בקבוק מים וכד{..
לא נפסיק לשיר עם המילה מים.
מרוץ שיכורים כדי לאסוף עובדות על "למה כדאי לשתות מים" }העובדות ידברו אל הבנות -איך אם שותים מים
נראים יותר טוב וכד {...ואז מקריאים את העובדות.
דיון :למה צריך להיות חכם בשמש? מזה אומר? להסביר את המשחקים.
רשמ"צ:
כובע ,בנדנה ,קרם הגנה ,משקפי שמש ,מים.
פז"ח מנוחה:
שקמ"צ :החניכות עייפות מהטיול והן צריכות לנוח
מטרות :לאפשר לחניכות לנוח כדי לצבור כוחות חדשים.

מהלך הפעולה :אני אחלק לבנות מגבונים להתנקות קצת וכל ילדה תספר מה הכי חסר לה עכשיו.

מעגל

מסז'ים .דמיון מודרך.
פז"ח בנושא פסח
מטרות
 .1החניכים יבינו את המשמעיות של החג שרלוונטיות אליהם )ערכים שנגזרים מהחג(.
 .2החניכים ילמדו על הסיכון הלקחו בנ"י שיצאו מארף מצרים.
 .3בפעילות זו החניך לומד על :לקיחת סיכונים
מהלך:אני מביא להם שני סיפורים.1:מבצע אנטבה-שלקחו סיכון והצליחו.
.2מבצע חילוץ של נחשון ווקסמן שלקחו סיכון ולא הצליחו.
ציוד :שני הטקסטים.

פז"ח בנושא פסח והתבגרות
מטרות
 .1החניכים יכירו תכנים של החג בהקשר של תהליכי התבגרות.
בפעילות זו החניך לומד על :סבלנות בגיל ההתבגרות ונקמה בעמלק .
מהלך :נוסעים לחיפה.משחק שקשה להסביר בכתב אבל יש בו את עניין הנקמה.

פז"ח בנושא התבגרות בטבע
מטרות

.1

החניכים יבחנו תהליכי התבגרות שונים בטבע וינתחו אותם בהקשר לתהליך ההתבגרות שלהם.

בפעילות זו החניך לומד על :לגדול ביחד עם הטבע
מהלך:להביא להם את השיר "כמו עץ השדה" ואת סיםור העץ הנדיב),פעולה במקום שקט מאוד ואפשר את
העץ הנדיב לעשות בדמיון מודרך(
ציוד":כי האדם עץ השדה"",העץ הנדיב".

פז"ח-גיבוש
מטרות.1:החניך יתגבש עם קבוצתו ויכיר אותם טוב יותר

.2החניך יראה שקל וטוב יותר ביחד מאשר לבד
מהלך פעולה:
.1איברים לאיברים.אומרים לבנות להסתובב וכשמוחאים כף וצועקים  2אבירים למשל יד ורגל הבנות
מסתדרות בזוגות ונותנות ידיים ורגלים אחת לשניה.מצחיק ומגבש ) 5דקות(
.2תפוח מאחורי הגב.הבנות עומדות במעגל באמצע עומדת בת מעבירות אחת לשניה תפוח מאחורה וצריכות
לנגוס בו בלי שהבת באמצע תראה.על הבת באמצע לראות את התפוח ואז היא מחליפה עם הבת שנגסה
בדיוק מטרת הבנות לגמור את התפוח בלי שהיא תראה.משחק מרענן לדרך או אחרי המסלול שכולן משתפות
פעולה נגד הבת שבפנים
.3מאפיה-שמגלות את הדבר הרע בקבוצה ומנסות לפתור אותו.כמו שאני רוצה שהם ילמדו לעשות בקבוצה
שלהם לעזור אחת לשניה ולפתור בעיות בין כולם
רשמ"צ :תפוח

פז"ח-חברות.
מטרות:
 .1החניך ילמד להכיר את חבריו לקבוצה בצורה יותר מעמיקה.
 .2החניך יתחבר לאנשים אחרים בקבוצה)כאלה שהוא חשב שהוא יכול להתחבר אליהם(.
מהלך הפעולה:
 .1ראיון אישי-מחלקים את הקבוצה לזוגות.כל זוג מקבל כרטיס עם שאלות אישיות )איך אתה אוהב
לאכול את המילקי שלך,מה הצבע של המברשת שיניים שלך.(...והם מראיינים אחד את השני.בסוף
כל זוג מספר לכל הקבוצה מה הוא למד על הזוג שהוא היה איתו.כל הקבוצה לומדת פרטים אישיים
אחת על השני 20).דקות(
 .2הכנת צמיד חברות-כולם מכינות צמיד שיסמל את הקבוצה 10).דקות(.
רשמ"צ:כרטיסי שאלות,חוט,חרוזים.

פז"ח הרמה:
מטרות .1:לאחד את הגדוד לעשייה של ביחד.
מהלך הפעולה :המדריך מבקש מתנדב גדול ושרירי .המטרה של הקבוצה היא להרים את המתנדב עם אצבע
אחת .כשכל אחד נותן מעצמו אפשר תמיד להצליח להרים כל אחד מהגדוד.

צמר פלדה באש:
מטרות .1 :החניך ילמד להדליק אשעם צמר פלדה.
מהלך הפעולה :הגדוד מתחלק ל 4קבוצות כל קבוצה מקבלת דף נייר וצמר ברזל בטרייה )מלאה( והם מנסים
להדליק עם זה אש .במידה והחניכים לא הצליחו המדריך נותן רמז ואז מגלה להם.

פז"ח בנים :
מטרה :הבנות יכירו את הצד השני של הגדוד )הבנים( וזה יביא לגיבוש הגדוד.


טורניר הורדת ידיים.



מי אוכל קרמבו בצורה הכי מגעילה.



תחרות בין שתי קבוצות של ראפ עם בדיחות על בנות \ ירידות על בנות – .יראה מה הבנות חושבות
על איך הבנים רואים אותם.

 בגיל הזה היחס בין הבנים לבנות הוא מאוד מורכב ומשפיע מאוד על חיי היום יום שלהם .הבנות צריכותלהבין שהבנים לא חושבים כמוהם ולא תמיד חשוב מה הבנים חושבים עליהם .הם צריכות להבין שהרבה
פעמים הם חושבים שהבנים רואים אותם בצורה מסוימת אבל זה לאו דווקא נכון.
צ'ופר – כרית פלוצים \ לשים לבנות לק ורוד עם פתק שכתוב עליו – אל תרבה שיחה עם ...הגבר!!

פז"ח חכם בשמש \ שתייה :
מטרה :החניכים ישתו במסלול ולא יתייבשו.


כל אחד בתורו מוציא קלף – אם יצא לו אס עד  4הוא צריך לשתות את מספר השלוקים ,אם יצא לו 5
עד  10הוא צריך לחלק את השלוקים בין הקבוצה ,ואם יצא לו מישהו ממשפחת המלוכה הוא צריך
לרוץ שני סיבובים מסביב למעגל כשכל הבנות בתורם צריכות לשתות שלוק מהג'ריקן .אם הם
הספיקו את הסיבוב אז זה שמסתובב צריך לשתות כמספר השלוקים של כל הקבוצה.



להכין משקפי שמש ממנקי מקטרות ונייר צלופן) .צריך להביא מהדק ומספריים וטוליפ לקשט את
הנייר צלופן – (.זה הצ'ופר.

פז"ח ארץ ישראל :
מטרה :החניכים יכירו אזורים \ ערים )תרבויות וזרמים( שונים בארץ ישראל ויראו את המיוחד בארץ ישראל
ויאהבו את הארץ ,במסגרת של כיף באמצע המסלול.


אילת – קעקועים )זמניים( – .עיר של חופש וקעקועים.



ירושלים – החניכות יצטרכו לעשות פאזל כשהוא הפוך בזמן מוקצב של  3דקות .רק אחרי שהם
מסיימים הם יכולים להפוך את הפאזל ולראות את התמונה – .ירושלים היא עיר שחוברה לה יחדיו
ומלאה בכל מיני חלקים וסוגים שונים ומגוונים של אנשים .הפאזל ההפוך בעצם מסמל את העובדה
שירושלים מחברת בין אנשים בלי לראות בעצם את סוג האנשים כי זה לא חשוב) .קבלת השונה(



רמת הגולן – )המון יקבים( משחקים הרצל אמר וכל אחד שיוצא מהמשחק צריך לקחת שלוק ממיץ
ענבים) .של פריגת(

סיכום – ארץ ישראל היא מאוד מגוונת ומלאה בדברים יפים ושונים וזה המיוחד בה ,התרבויות השונות
והקיבוץ גלויות .הם צריכים לאהוב את הארץ וגם להבין כמה אנשים הקריבו בשביל שהם יוכלו להיות פה
ובכלל לטייל ברמת הגולן שפעם לא היה שייך לנו או מקום בטוח.
צ'ופר – תמונה של ארץ ישראל בקטן בתור שרשרת שכתוב עליו – "קח מקל קח תרמיל ובוא איתי אל ה –
גולן!" \ "ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת".

פז"ח תפוז :
מטרה :החניכים ילמדו להפיק את המירב מכל דבר ולנצל אותו עד תום.


כל חניך מקבל תפוז .בעזרת קש הוא שותה את המיץ ולאחר מכן מגלפים בתפוזים פרצופים ואני
יביא להם נר ויהיה להם "פנסים" ללילה.

פז"ח קרמבו -
מטרות  .1 :להלהיב את החניכים ושיהיה כיף כבר בתחילת הטיול.
מהלך הפז"ח:
מטודה א – הורדת ידיים .בכל צד יש קרמבו ומי שמפסיד היד שלו נמעכת על הקרמבו.
מטודה ב – פולו.
מטודה ג – משחק הגזר עם קרמבו .עומדים במעגל ויש אחד באמצע ,הם מעבירים את הקרמבו מאחורי הגב
שלהם וכל פעם צריך לנסות לקחת ביס בלי שהאחד באמצע יראה.

פז"ח JUNGLE SPEED
מטרות :להירגע ובכל זאת להנות באמצע המסלול) .משחק ממש כיף(.
מהלך הפז"ח :משחקים...

פז"ח מה היית עושה בשביל
מטרות :להירגע בכל זאת להנות באמצע המסלול.
מהלך הפז"ח :מביאים להם כמה חפצים .בהתחלה משהו קטן ואז משהו גדול ושווה .והם צריכים לעשות
דברים כדי לקבל את החפצים.

