
 

    נית: יפו ד'ויפעת עמלי    ממועדשם מחבר: 

 

 ייום אינדיאנ

 

 .ללמוד על האינדיאנים מטרת הפעילות:

 ו'.-'אכיתות  אוכלוסיית יעד:

 .תלוי כמה זמן רוצים להקדיש לכל נושא ,הפעילות יכולה להתפרס על מס' ימים או להעשות ביום אחד הפעילות: משך זמן

וגם שלושה ימים בחורשה כולל בנית אוהלים ושינה  ,עשינו את הפעילות הזו גם ביום ארוך אחד ואז וויתרנו על חלקים

 .בשטח

 ., חלקה מצריך חצרחלק מן הפעילות יכול להיות בכיתה מיקום:

תמונות ללוח, בד שמיר או סדינים להכנת הלבוש, חבל, קרטון גלי, נוצות צבעוניות,  עםכרטיסיות למידה בנושא  עזרים:

 מספריים, שדכן, צבעי גואש ומכחולים, פלקטים או קופסאות נעלים לטוטם, מדבקות לבנות גדולות, נייר כסף, ניירות, חוטי

 .בן, כרטיסיות עם מסרים מחיי השבטרקמה, מחטים, פסטה בצורות שונות, בלוטים וגרעינים של פירות, ליפסטיק אדום ול

 

 מהלך הפעילות:

כל קבוצה מקבלת כרטיס מידע בנושא אחד על האינדיאנים  .למידה על האינדיאנים: מתחלקים לקבוצות קטנות .1

לאחר שלמדה אותו היא  (.תקשורת ביניהם,הטוטם והטקסיםהיסטוריה, החיים בשבט, הבגדים והאוהלים, השבטים ודרכי ה)

חלק זה אמור להיות קצר ותמציתי ויכול להיות מלווה בלוח ותמונות )מעבירה את המידע שרכשה ליתר הקבוצות במליאה 

 (.בנושא

ניתן )את הבגד שבמרכזו חור לראש וחבל לקשירה סביב המותנים נכין  (סדין, בד שמיר בד,)הכנת תלבושות: מבד לבן  .2

 .מרצועה של קרטון גלי נכין לכל ילד כתר נוצות (להכין את הבסיס מראש ולתת לידים לקשט את הבגד שלהם בצבעי גואש

בלוטים, איצטורבלים, )מחומרים מן הטבע  (בחור שיוצר הגל)הילדים יצבעו את הקרטון וינעצו בקרטון את הנוצות 

את  ין שרשראות מקשיות שגזרנו ובפסטה בצורות שונות שנשחיל על חוט רקמה.. נכ(גוגואים, גרעינים של אפרסק

 .צבעי המלחמה של השבט -התלבושות ישלימו צבעי איפור

אפשרויות לבניית טוטם: הדבקת קופסאות נעלים אחת על גבי השניה  .וטם: כל קבוצה תכין לה טוטם משלההכנת ט .3

ת גליל עומד מקרטון גלי עליו יצירו הילדים את הטוטם שלהם/ ציור טוטם על כשעל כל אחת מצויירת חיה אחרת/ יציר

 פלקט.

ט ושם אינדיאני לכל אחד שמות ושירים: עכשיו כשיש לכל שבט בגדים וטוטם זה הזמן למצוא שם אינדיאני לשב .4

מות האינדיאנים נרשום על את שם השבט נרשום על הטוטם שלנו, את הש (חזקההצ'יף הגדול, פוני קטן, רוח )מהילדים 

 מדבקה וכל ילד יענוד את שמו. נמציא שיר לשבט ולהרמת המורל. עכשיו אנחנו אינדיאנים אמיתיים.



 

נדליק מדורה בחצר, סביב המדורה ניתן לערוך פעילות הקשורה  .המדורה הייתה חלק חשוב בחיי השבטהמדורה:  .5

/ קלחי תירס ו/או לספר סיפור בנושא האינדיאנים ית נקניקיותיצל, (לבצק מקמח תירס על מק) באוכל: הכנת לחם אינדיאני

 .ולרקוד ריקוד גשם פרוע מסביב למדורה

 שחקים: מ .6

לם בצדו הצייד עומד על קו מו ,כל הילדים עומדים בקו אחד .ם הם הממותות וילד אחד הוא הציידצייד ממותות: כל הילדי

"ממותות הוא קורא אל עבר הילדים : (.ג או כדורי נייר עטופות נייר כסףחתיכות ספו)אבנים" השני של המגרש שברשותו "

המגרש ולעבור עליהם להגיע לצד שני של  .זהו הסימן לילדים להתחיל לרוץ. אני עוד אצוד אתכם לארוחת הערב"ממותות 

הממותה האחרונה  .סיבוב הבאומצטרף לצייד בתפוס  מי שנפגע -אבנים"על הצייד לזרוק עליהם " .את הקו מבלי להיתפס

 שנשארה היא המנצחת.

ניתן )בפנטומימה צה מחיי היום יום של האינדיאנים , עליו להעביר מסר לקבופנטומימה: מתנדב עומד מול הקבוצהמשחק 

האויב מתקרב צריך לברוח, הבת של ראש השבט מתחתנת, ראש השבט חולה, עדר  מסרים לדוגמא: (.לעשות קולות

 זמן לצוד. -קרבממוטות מת

 לדוגמא: הכנת חץ וקשת עם תחרות ירי למטרה. .אפשר להוסיף עוד תחנות כרצונכם

 

 

 

  

 


