
 

 ום שיא אסיהי

הנאה מיום חוויתי , ה בתחום תרבויות נוספות וסובלנותהעשר, שיתוף פעולה בין ילדי המועדונית יצירת מטרת הפעילות:

 .וכיף

 ג'-א' אוכלוסיית יעד:

 דק' 30משך זמן הפעילות: 

 חדר מיקום:

 יפורטו בכל פעילות. עזרים:

   :מהלך הפעילות

 . כל קבוצה תקבל מטפחת/מדבקה בצבע שונה .ותמעורבב קבוצות שלושלהמועדונית  מחלקים את ילדי

 שלושת הקבוצות יתמודדו זה מול זה ברצף של משימות העומדות בסימן של שיתוף פעולה והעשרה.

 מטרת כל קבוצה להגיע ליעד ולקבל חותמת בדרכון לנסיעה ליעד הבא.

 ית. בו מתחלקת המועדונית לשלוש קבוצות ומקבלת דרכון לכל קבוצה. הסבר על היום שיא לכל המועדונ-שלב מקדים

 :התחנות

 פינת שנטי.1

 החדר חשוך ובאווירה רגועה, קטורת, מזרונים כל הרצפה, מוזיקה רגועה.

 כמאפיין של התרבות. לומדים עליהם -'יהילדים עושים יוגה או טאי צ

 מיון מודרך.ועושים ד

 יבות הרגיעה במזרח בחלק מהתרבות.רגועה וטייפ, קטורת, מזרונים ואינפורמציה כל חש המוזיק עזרים:

  פינת יצירה של דרקונים .2

 הילדים מקבלים הסבר על חשיבות הדרקונים בסין כולל אסטרולוגיה סינית ובונים ומקשטים דרקון אישי.

שבלונות של דרקונים+ מקלות ארטיק להזיז אותם+ צבעים, גואש וקישוטים נוספים. אינפורמציה על אסטרולוגיה  עזרים:

 סינית ודרקונים בתרבות הסינית.

 



 

 משחק ידע על אסיה. 3

חת נציג ככלי משחק. המטרה ים ושולנחלקת לשתיעל הרצפה מסודר מסלול בו שאלות ומשימות הקשורות באסיה. הקבוצה 

 של הקבוצה להגיע לסוף המסלול בכדי לעבור ליעד הבא.

 :משימות

 .ופסטיק'עליכם להעביר במבה עם צ

 קות ולנסות להצחיק את הנציג.ד 3עליכם להצליח במשחק השקט 

 :שאלות

 מה המדינה הגדולה ביותר באסיה 

 מהי המדינה המאוכלסת ביותר באסיה

 גדולה. הקוביילות ומשימות נוספות, הכנת מסלול רצפה הכולל סימני שאלה וקריאה, הכנת הכנת שא :עזרים

 פעילות תזונה ובישול. 4

 הסבר על התזונה האסייתית הלא מבושלת ומדוע היא בריאה + הכנת סלט פירות.

 ערות, ידע בנושא תזונה מזרח אסייתית.מגוון פירות, סכינים, קרשי חיתוך, ק :עזרים

 ..סלט פירות שלהםמקבלים את הואז כולם  -בסוף היום חוזרים למליאת המועדונית ורואים שכולם קיבלו חותמות בדרכונים

 עברו פעילות חווייתית תוך חשיפה לתכנים חדשים ועבודה בשיתוף פעולה.הילדים בקבוצה  סיכום פעילות:

 

 

 

 

 

  

 


