
 

 וחצי סביב לעולם בשעתייםמ

 שיפת הילדים לתרבות המוצא שלהם ולתרבויות אחרות, מוכרות יותר ופחות.ח מטרת הפעילות:

 ו'.-ד' אוכלוסיית יעד:

 כשעתיים. משך זמן הפעילות:

 אולם. מיקום:

 יפורטו בכל פעילות.עזרים: 

 מהלך הפעילות:

הפעילויות בתחנות הן קבוצתיות ולא אישיות. גם בתחנות בהן הפעילויות הן על זמן, על הצוות להדגיש את הפן החוויתי -

 ואין תחרות בין הקבוצות ואין פרס בסוף היום. מאחר וכל ההפעלות הן בצוותולא ההישגי 

כולנו נפגשים באולם לאחר שהחדרים נקיים ומוכנים לפעילות )השולחנות צמודים לקיר והכיסאות מסודרים בחצי -15:00

ם ישבו על הכיסאות הצמודים חדר מחשבים שבו הילדי-וחדר אתיופיה השולחנות מסודרים כרגיל גורן, למעט חדר מרוקו בו

 החדרים יקושטו מראש.(. למחשבים

 היום בהסבר קצר על מה מצפה לנו. פותחים את

 לאחר ההסבר כל ילדי המועדונית מסתדרים בטור שמתחיל בדלת האולם ונגמר אי שם בתוך האולם.

בקצה המנהרה מחכה דיילת  .בד-ם אלשולחנות מכוסי-הילדים יוצאים אחד אחרי השני מהאולם ועוברים דרך "מנהרה"

המחלקת להם דרכונים. לאחר קבלת הדרכונים כל ילד ניגש בצורה מסודרת בליווי הצוות למפת העולם שתהיה תלויה על 

בכניסה לכל חדר תהיה עמדה  הלוח בלובי וידביק את שמו באופן שיצביע על המדינה ממנה באו הוא או הוריו או סבו וסבתו.

כל  "חתימות" במהלך היום. 4לד לטבול את האצבע בגואש ו"לחתום" בדרכון. כל ילד צריך לצבור עם צבע גואש, על כל י

 חדר הגואש יהיה בצבע שונה.

 פיזור לחדרים השונים:-15:20

 רשימת המדינות והתחנות שלהן:

 תחנה לוודא שכל הציוד הנדרש נמצא.( )על כל אחראי

 

 



 

 דקות 40-כ מרוקו:

 מופלטות מאכל:

 דק'( 2-3) על מרוקו הסבר קצר .1

בליווי הצוות מורחת מעט חינה על כפות מסבירה שהאמונה אומרת שהחינה מביאה מזל טוב ו טקס חינה קצר: מירי .2

תוך כדי ה"טקס"  לא חייב(.אפשר להסביר להם אפשר לשטוף זאת מיד אח"כ. הידיים של הילדים )מי שלא רוצה,

 '(דק 5-10) אפשר לשיר ולרקוד עם המוסיקה שברקע.

יכולים לאכול את המופלטות בחדר  זמן, ריישא. אם ממנו מכינים מופלטותהילדים מקבלים בצק ו-הכנת מופלטות .3

חשוב מאוד שהילדים ינקו אחריהם על מנת שהקבוצה הבאה לא  .אם לא, ימשיכו איתן לחדר הבא מרוקו.

 דק'( 20-25).תצטרך להתעכב בגלל אי סדר

שמן, בצק, דבש, ריבה, שוקולד, מחבתות, כיריים חשמליים, סכו"ם חד פעמי למריחה -להכנת המופלטות צבע גואש, :עזרים

 דף הסבר על התחנה. תערובת חינה וקערה. דיסקים עם מוסיקה ערבית, מרוקאית.-לטקס החינה על המופלטות, מפיות נייר.

 דקות 25-כ:)חבש( אתיופיה

 האינג' רמאכל: 

 דק'( 2-3) .הסבר קצר על אתיופיה1

 דק'(15משחק זיכרון ).2

מי קולע צמות הכי מהר. לא כולם חייבים להשתתף. כדאי להסביר שהתחרות היא לא על יופיין של -.תחרות קליעת צמות3

 דק'(. 5) הצמות אלא על מהירות ולהדגיש את הפן החוויתי.

 דף הסבר על התחנה. הרית,דיסקים עם מוסיקה באמ , חרוזים לצמות,ןזיכרומשחק  צבע גואש, :עזרים

 דקות 20-25 כ רוסיה:

 מאכל: פירושקי

 דק'( 2-3הסבר קצר על רוסיה ) .1

 דק'( 7-דק', לקטנים 5-הרכבת פאזל של הדגל )לגדולים .2

 דק'( 10)הילדים צוברים נקודות על תשובות נכונות –חידון טריוויה  .3

 

 



 

 מוסיקה רוסית, דף הסבר על התחנה.פאזל של הדגל, חידון טריוויה, דיסק עם  צבע גואש, :עזרים

 דקות 20-כארה"ב:

 תפוצ'יפס מאכל:

 דק'( 2-3.הסבר קצר על ארה"ב )1

ניתן לבנות את  -הילדים יכולים להתחלק כרצונם. על חלקם לבנות גורדי שחקים .מחלקים את הקבוצה לקבוצות קטנות.2

 דק'(. 15-20). לבן. משתמשים בגרוטאותהמגדלי התאומים או סתם בניינים גבוהים ועל חלקם לבנות את הבית 

קונוסים עם תפוצ'יפס, אוסף גרוטאות, הרבה זוגות מספריים, כמה דבקים, סלוטייפ, טושים, דף הסבר  צבע גואש, :עזרים

 על ארה"ב, דיסק עם מוסיקת ראפ.

ו לפני כן ולסכם את מטרת היום . נשאל את הילדים האם למדו דברים חדשים שלא הכירנפגשים באולם לסיכום יום-17:30

שהיא הכרת תרבויות שונות והכרה בכך שאנו מדינה רב תרבותית שבה אנשים בעלי גוון עור שונה, המדברים שפות שונות, 

אוכלים מאכלים מגוונים מאזינים למוסיקה מגוונת אך מה שמייחד את כולנו היא העובדה שאנו חיים יחד במדינת ישראל 

 העברית ומקיימים את מנהגיה ורוצים לחיות יחד.ודוברים את השפה 

ולמדנו להכיר  ם במדינת ישראל,דשות, למדנו להכיר את השוני בין האזרחיבפעילות נחשפנו לתרבויות חסיכום פעילות: 

 ייחד אותנו.ממה 

 


