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الطريقة

 3 .1بالونات منفوخة لكل العب يجب أن تبقى البالونات في الجو باستخدام اليدين فقط .
.2

.3

.4

.5

.6

.7

تقطيع كارتون الكورن فليكس الى عدة قطع و كل العب
يحاول ترتيبها في دقيقة.
كرتون كورن فليكس فارغ
استخدمت كارتون كورن فليكس  +الورق املقوى الخاص
(  1لكل العب )
بغالف علبة الورق
يحاول كل العب إبقاء الريشة معلقة في الجو عن طريق النفخ
ريشة طائر لكل العب
فقط
يتم ترتيب االكواب كبرج و بينهم البطاقة ( موضح بالصورة)
يقوم الالعب بسحب البطاقات حتى يدخل كل كوب في
 5اكواب  4 -بطاقات ورقية لكل الكوب الذي يوجد تحته
ُيفضل استخدام أكواب بالستيك حجم كبير ،لم ينجح
العب
األطفال في التحدي بسبب صغر حجم االكواب و خفتها
فتسقط خارجا
صحنين – مصاص عصير –
يستخدم الالعب املصاص لينقل كرات  pompomمن
مجموعة من الـ pom pom
صحن ألخر
لكل العب
يتم وضع كرتون البيض في نهاية الطاولة  ،على الالعب أن
كرتون بيض – مجموعة من يرمي الكرة لتقع في الكرتون ،الالعب الفائز الذي يتمكن من
كرات  pingpongلكل العب وضع  3كرات بالقرب من بعضها البعض عموديا ،افقيا أو
قطريا.
 24كوب بالستيكي أحمر –
كل العب يبدأ و هو يمسك  24كوب احمر و أخر كوب يكون
كوب أزرق لكل العب
( باإلمكان استخدام أي لون بحيث أزرق ،يقوم الالعب بنقل االكواب (كوب في كل مرة) من أعلى
يكون هناك  24من لون واحد و كوب من ليضعها في األخير حتى يصبح الكوب ذو اللون املختلف هو
لون مختلف )
األول.
كما باإلمكان زيادة عدد االكواب

 5من  - HEX NUTSعصا
باستخدام يد واحدة فقط يقوم الالعب بتثبيت HEX NUTS
 . 8خشبية ( او منظف الغليون )
فوق بعضها البعض.
لكل العب

يتم تثبيت الحزام في علبة املحارم الورقية كما بالصورة
،توضع مجموعة من الكور بداخلها  ،يلبس الالعب العلبة
بحيث تكون العلبة في ظهرالالعب.
 .9علبة محارم ورقية فاضية – يحاول الالعب ان يسقط الكرات من العلبة عن طريق القفز
حزام – كرات  PINGPONGو الحركة
لم استخدم علبة محارم ورقية  ،استخدم علبة بالستيكية
شفافة من النوع املخصص لالستخدام الواحد  ،و ثبتها في
ظهر الطفل باستخدام " اآلستيك " .
يتم وضع الصحنين بالقرب من بعض و في احدهما يوجد
.10صحنين بالستيك –  5كرات
الكرات ،و يحاول الالعب نقل الكرات من صحن آلخر عن
PINGPONG
طريق النفخ فقط.
يتم ترتيب األكواب بشكل مثلث في نهاية الطاولة  ،يقف
الالعب في بداية الطاولة و يحاول أن يرمي الكور لتدخل في
 6أكواب بالستك – مجموعة
جميع األكواب.
.11
pingpong
ات
ر
ك
من
ُيفضل استخدام أكواب بحيث تكون ثقيلة نوعا ما كي ال
تسقط أو باإلمكان تثبيت الكوب باستخدام blue tek
 80.12كوب بالستيكي لجميع
بناء أطول برج و األكثر ثباتا في دقيقة
الالعبين
 5.13من  - HEX NUTSعصا باستخدام يد واحدة يحاول الالعب ادخال جميع hex nut
في العصا
خشبية
باستخدام املعلقة يحاول الالعب نقل الكرات من السلة
سلة  -ملعقة لكل العب
.14سلة تحتوي على مجموعة كور املشتركة الى السلة الخاصة به و املوجودة في نهاية الغرفة
لجميع الالعبين
يتم نفخ البالونة و استخدام الهواء املوجود فيها لتحريك
الكرة من بداية الطاولة الى نهايتها.
.15بالونة – كرة  pingpongلكل
ُيفضل تنبيه الالعب بأن يسمح بخروج الهواء بكمية قليلة و
العب
إال فإن الكرة ستطير  ،إضافة الى انه يمكن لزيادة صعوبة
التحدي ان يتم وضع مسار معين يجب عليهم املرور به.

وضع االكواب بالقرب من بعضها البعض  ،و وضع الكرة في
 3.16اكواب بها ماء – كرة
اول كأس  ،يحاول الالعب أن ينقل الكرة من كأس آلخر عن
 pingpongلكل العب
طريق النفخ

