מסיבת ריקודים :פשוט כמו
שזה נשמע :יוצרים פלייליסט
משפחתי ו...רוקדים! אפשר
להמציא יחד תנועות מגניבות,

שעת כושר משפחתית :כל בני
הבית מתעמלים ,ואף עושים
תחרויות :קפיצות ,שיווי משקל
הגופנית
הפעילות
ועוד.

בלונים באוויר :אסור לבלון
לגעת ברצפה! ככל שיש יותר
בלונים באוויר – רמת הקושי
עולה .בלונים הם כמו כדורים

משחקי קופסה :הוציאו מהארון
את משחקי הקופסה האהובים
למשחק משפחתי .לחלופין,
תוכלו להמציא וליצור משחק

לעשות מעגל ברייקדאנס ואף משחררת חומרים טובים שלא מזיקים ומאפשרים לנו קופסה
המשפחה.
בגופנו ומסייעת לזרימת הדם .קצת להתפרע בתוך הבית.
ליצור כוריאוגרפיה שלמה!

חדש

קמפינג בסלון :שמיכות ,כריות
ושאר מטלטלי בית יהפכו
במהרה לאוהל מגניב בסלון.
עכשיו רק נותר להפליג בדמיון

תוצרת אל הג'ונגל ,המדבר או אולי
הקוטב הצפוני!

ההצגה חייבת להימשך :מאסטר-שף משפחתי :כמו הכל מואר :קשטו את החדר תחרות מפלצת הבגדים :חפש את המטמון :יש מטמון
רמזים
כותבים
במטבח .באביזרים זוהרים בחושך הזוכה הוא מי שלובש הכי בבית!
רק
כותבים או מוצאים קטעים בטלוויזיה,
מתאימים ,בוחרים תלבושות ,מתאימים את המשימות ואת (למשל מדבקות וצבעי פנדה הרבה בגדים בבת אחת .הקשורים לסיפור המשפחתי,
בריסטולים המוטו :אין דבר כזה יותר מדי .כמו "חפשו אצל מי שמתעורר
על
מוסיקה ותפאורה ,עורכים המנות בהתאם לגיל וליכולת .זוהרים
להפתיע הכי מאוחר" .לא תאמינו כמה
נסו
תריסים בהמשך
הגיפו
חזרות ועולים לבמה! מי שלא ניתן גם לתת משימות צד שחורים.
לקטנים בזמן שעושים את והדליקו את המנורה .רק בשילובים מופרכים וערכו מקומות מחבוא יש בבית!
מופיע – קהל .כפיים!
תצוגת אופנה מפלצתית!
זהירות לא ליפול בחושך!
הבישול "האמיתי" בבית.
טרמפולינה ביתית :קחו את כל גזור ושמור :אספו את כל זה עסק משפחתי :הוציאו
(!) השמיכות והכריות ,גם את
אלה של הספה ,וצרו משטח
רך ורחב בסלון שאפשר
לקפוץ עליו בקלות ובבטחה.
אחלה דרך לפרוק מתח.

העיתונים ,המגזינים ,אריזות
המוצרים הביתיים וכל מה
שבא ליד – הוסיפו מספריים
ודבק ועצבו לכם מזכרות
לימים רגועים יותר.

מהמחסן את הציוד המשרדי
הישן ותנו לילדים להקים בית
עסק .שם תזומנו לישיבות על
המצאות יצירתיות ,יוזמות
חדשניות וכל דבר שיכול
לשדרג את החיים בבית.

ניקוי אביבי :בתוך כל הבלאגן יום הולדת ל____ :איזה קטע!
כמעט שכחנו שמגיע האביב במקרה אחד הצעצועים בבית
ואיתו חג הפסח .אחלה זמן חוגג היום יום הולדת! זה הזמן
עם
משפחתית
לעשות סדר בחדר ובארון למסיבה
בדגש על מחזור – מה נשאר ,משחקים ,נרות ובלונים! ומזל
מה לתרומה ומה יהפוך טוב ל_____!
לסמרטוט או לבד לתחפושת.

