
 

 מסביב לעולם -יום שיא 

 . ןלספק לילדים את התחושה של טיסה וטיול ברחבי העולם. ביום זה יבחרו מספר מדינות ומאפייניה מטרת הפעילות:

 ו'.-ד' אוכלוסיית יעד:

 .הכשע משך זמן הפעילות:

 אוכל. חדר מיקום:

שדרכו יתחיל הטיול. השולחנות יהיו עטופים בבד, דלפק יציאה, דיילות שיקבלו את הילדים,  *חדר האוכל ישמש כטרמינל ,

 מעין מטוס.האוכל יהפוך ל הקלטה של מוסיקה, חלק מחדר

 יפורטו בכל פעילות. עזרים:

 מהלך הפעילות:

 :רשימת המדינות והתחנות שלהן

  :ארה"ב

אומרים באנגלית _____, מהו שמו של יש לשאול את הילדים מספר שאלות בקשר למדינה, כגון: עיר בירה, איך  –חידון 

 נשיא ארה"ב וכיו"ב(.

 במעין קונוס עשוי מנייר(. -תפוצ'יפס –: צ'יפס )ניתן לחלק חטיפי צ'יפס junk food -פינת אוכל מסורתי

 ציור הדגל האמריקאי או עיצוב של פסל חירות חדש. -פינת יצירה

 הופ, מוסיקת קאנטרי.-ראפ, היפ -מוסיקה

 אדום, כחול ולבן, בריסטולים ודפים לבנים, קונוסים, דיסק לצריבה, תפאורה.   -ס, צבעים לצביעהתפוצ'יפ :עזרים

  :הודו

 חידון.

 פינת יצירה: קעקועי חינה/ טיקה. 

 

 



 

 *ניתן להקרין סרט הודי ברקע. וסיקה: הודית מ

 חינה, טושים לקעקועים, דיסק לצריבה, תפאורה.  :עזרים

  :ברזיל

את השאלות תוך כדי משחק בכדור: למסור לילד שישיב על השאלה. החידון יעסוק בעיקר בשאלות אפשר לשאול  -חידון

 רגל. -הנוגעות לכדור

 וקרח(.  עולת אלכוהול )מיץ לימונדה עם נענקפירינייה נט -פינת שתייה

 איפור פנים וגוף והכנת שרשראות.  -פינת יצירה

 ברזילאית )אווירת קרנבל(.סמבה, לטינו'ס וריקודי שורות, מוסיקה  -מוסיקה

 רגל, נענע, קרח, מיץ לימונדה )תרכיז לימונענע(, דיסק לצריבה, איפור ואביזרים להכנת שרשראות, תפאורה. -כדור :עזרים

 :אירלנד

 חידון קצר )עיר בירה, דת דומיננטית וכיו"ב(.

 לפני הכניסה לחדר יקבלו הילדים בירה שחורה.

 על מחשב ויכתוב את משאלותיו. לאחר מכן יודפסו המשאלות ויוכנסו למעין כובע גדול.  כל ילד ישב  -פינת משאלות

 מוסיקה אירית ברקע. 

 כוסות, בירות שחורות. :עזרים

 :אפריקה

 ניתן לקצרו מאוד ולשאול רק שאלות כלליות  כמו בירה ויבשת, בשל פינת היצירה הארוכה.  -חידון

 הכנת מסכות. -פינת יצירה

 טית+ ריקוד עם המסכות.מוסיקה שב

 פעמיות, צבעים, דבק, תפאורה.-צלחות קרטון חד עזרים:

 

 



 

 :איטליה

 הכנת פיצות על גבי טבון בחצר או בחדר האוכל. 

 פיתות, קטשופ, זיתים, זעתר, טבון, שולחן לחצר, סכינים חד פעמיים.  :עזרים

*לכל מדינה יהיה ע. מדריך שיקבל את הילדים, יולבש כדייל ויחתים את דרכוני הילדים בכניסה. עוזרי מדריך אחרים 

 ישולבו בתחנות השונות . 

דק'  5. שאר הקבוצות ימתינו בחצר. לאחר כ 9:00: שתי קבוצות יכנסו לטרמינל, החל משעה אופן המעבר בחדרים

הקבוצות  2ב"יציאה מהארץ", יעברו הקבוצות לחדרים לפי רשימת לו"ז קיים מראש. בטרמינל ולאחר החתמת הדרכונים 

  קבוצות נוספות.   2, יגיעו  9:10, לאחר מכן, ב 9:05הבאות יגיעו לטרמינל ב 

*לפני מעבר לחדר אחר יש לבדוק האם בחדר הבא סיימו את הפעילות )יש לשלוח ע. מדריך לבדוק בכל פעם(. בעיקרון, 

, 10:30, 10:00, 9:30 -נה יש חצי שעה בלבד ולכן על המדריך לשים לב לשעון: בכל חצי שעה משעה עגולה לכל תח

 .  12:30בא. סיום הפעילות הוא ב יש לפנות את החדר ולעבור לחדר ה 12:00, 11:30, 11:00

 :דגשים

ים וקישוט החדר(, טיפול והשגתו של *אחריות המדריכים כוללת הכנת תפאורה מתאימה לכל מדינה )דגלים, צבעים מתאימ

 יצירה, מוסיקה מתאימה, אוכל והכנת החידון.  -כל הציוד הדרוש לתפעול התחנה

*תוכן פינות היצירה המופיעות בכל מדינה, והציוד הדרוש יהיה באחריות ורד. על כל מדריך לתאם עם ורד איזה ציוד אמור 

 ענייני האומנות.  לשמש כל תחנה ולעבוד מולה בכל הקשור לייעוץ ב

 *כמו שיצוין להלן, לכל מדינה יש לדאוג למוסיקה המתאימה לה )ציוד דרוש: דיסקים לצריבה(.

דק' לניהולו(  10 -5*לכל מדינה יש להכין חידון קצר בשיטה בה יבחר המדריך. חשוב שהחידון יהיה קצר )לא יותר מ 

ת לילדים הקטנים, ניתן לשאול שאלות אמריקאיות ולאפשר ושיותאם לכל הגילאים פחות או יותר. גם אם השאלות קשו

לילדים לנחש... הרעיון הוא שהילדים גם ילמדו תוך כדי המשחק )ניתן לעשות את החידון בצורת בינגו קצר, תחרות בין 

 שתי קבוצות וכו'(.  

 חד אחרי השני( ולא בזוגות.  *על מנת למנוע בעיות במעבר בין החדרים ולייעל את הגישה יש לעלות במדרגות בטורים )א

 ר לקבוצה על המדינה שהגיעו אליה.*כאשר מדריך מגיע עם הקבוצה לחדר עליו לספ

 

 



 

 עזרים:

 רדיו דיסק 4

 בריסטולים 

 דיסקים לצריבת שירים. 5

 לימונדה

 עלי נענע

 דרכונים

 כרטיסי טיסה

 חותמות עם שם המדינה 6

 מזוודות

 ביגוד לדיילות

 בירות שחורות

 תפיתו

 קטשופ

 זיתים

 זעתר

 איפור

 צלחות קרטון חד פעמיות

 סכינים חד פעמיים

 דבק

 



 

 אשטושים וצבעי גו

 את האווירה והמאפיינים של כל מדינה ומדינה.ספגו הילדים בפעילות זו  סיכום פעילות:

 


