
 

 בוע מסביב לעולםש

 לחשוף את הקבוצה לעולם הגדול, ללמוד ולהתנסות בתרבויות שונות וללמוד לקבל ולהעריך את השונה. :ת הפעילותמטר

 ו'-ד' אוכלוסיית יעד:

 כשעה וחצי. משך זמן הפעילות:

 כיתה. מיקום:

 יפורטו בכל הפעילות.עזרים: 

 מהלך הפעילות:

 סין, תאילנד, יפן –טיול למזרח הרחוק יום 

 ת המזרחית ולהתנסות בהר את התרבומטרה: להכי

 , פלסטלינה\, מקלות סיניים?, בצקבד-אטלס, אל\ציוד: מפת העולם

כבכל יום נראה את מקומן על האטלס ונעשה סבב בין הילדים בו כל אחד יספר אסוציאציות שעולות לו על סין, או פרט 

 שהוא זוכר על המדינה.  נספר על מספר התושבים, השפה וכו'.

לאכול את ארוחת  נכין יחד 'קימונו', נלבש אותו כל היום ונלך עם עיניים מלוכסנות. נלמד לאכול במקלות סיניים וננסה

 הצהריים בעזרתם. 

. נדבר במבטא קידה בכל פעם שנפנה למישהו נקוד לונלמד על המנהגים המקומיים, נדמיין איך זה לאכול על הרצפה. 

 המקומי.

עיצוב הסושי המושלם. כל אחד יצטרך לעטוף בבצק ירוק )'אצה'( מרכיבים אהובים  –פעילות הכנת ארוחה יפנית מבצק 

 שר להתפרע בדמיון )סטייק, ביצת עין, מרשמלו(. עליו, אפ

 ע עם אותיות סיניות אמיתיות, שנעזור לילדים להעתיק.על פנג שווי, ולאחר מכן נעצב קמ נסביר

 .תאילנדית\יפנית\ע מוזיקה סיניתישמבמחשבים אפשר לה

 עגל, מתכופפים עם הידיים(.נצא לחצר, לחופשה בתאילנד, נטייל על 'החוף' ונשחק כדורגל סיני בשתי קבוצות )מ

 

 



 

 יום טיול לספארי באפריקה

 למוד על בני העדה האתיופית ולהבין את המקום ממנו הם באים., לולהתנסות בה אפריקאיתמטרה: להכיר את התרבות ה

 , צדפים פעילות העדה האתיופיתבד, -אטלס, אל\ציוד: מפת העולם

נספר   אסוציאציות שעולות לו על אפריקה.ין הילדים בו כל אחד יספר כבכל יום נראה את מקומן על האטלס ונעשה סבב ב

 פר התושבים, המדינות, השפה וכו'.על מס

 שרשרת שעשויה מחוט וצדף. צמידים נצבע את הגוף בצבעי גוף חומים, נכין

 נתופף בתופים ממש כמו אינדיאנים.נרקוד במעגל לצלילי מוזיקה אפריקאית ו

קה, על כך שהמשטר לא יציב ונספר בגדול על הבעיות הפנימיות במדינות כמו סודן וצ'אד. על הקשר נלמד על מדינות אפרי

 .והפליטים שרואים לפעמים ברחוב העלייה האתיופית לישראלדרך מלכת שווא,  –של ישראל לאפריקה 

 אמת כל כך שונים.מנהגים, יהדות, תרבות, שפה. נכין צמות ונבדוק אם אנחנו ב –פעילות על העדה האתיופית 

המדריכים יחביאו את דפי הצביעה  – אותן נתחלק לקבוצות ונצא 'לצוד' – משלנו 'ספארי'נצבע דפי צביעה של חיות ונכין 

ברחבי המועדונית, ובקבוצות קטנות הילדים יצטרכו לאסוף כמה שיותר חיות. לאחר הפעילות נסביר שציד הוא לא חוקי 

 דפי צביעה מצאתי כאן: .חשיבות של שמירה על הטבע והסביבהואת ה

http://www.hinuch.co.il/fun67.asp 

 אפריקאית, ג'מאיקנית.להשמיע מוזיקה  -במחשבים 

 טיול לארצות הברית

  ד על הקשר בין ישראל לארצות הברית ועל העלייה לישראל.מטרה: להכיר את התרבות האמריקאית ולהתנסות בה, ללמו

 אטלס, \ציוד: מפת העולם

כבכל יום נראה את מקומן על האטלס ונעשה סבב בין הילדים בו כל אחד יספר אסוציאציות שעולות לו על ארצות הברית.  

 נספר על מספר התושבים, המדינות, השפה וכו'.

 , הבית הלבן, המבורגר, פחית קולה.דפי צביעה של דולרילדים נדבר במבטא אמריקאי, ונחלק ל
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נות חברות, נספר על החלק של ארצות הברית בהסכם השלום עם מצריים וירדן, על החשיבות של מדי –פעילות ארה"ב 

 נספר על היהודים ועל תמיכתם בישראל. מעבדות ועד אובמה, – אמריקאים-נספר את סיפור האפרו

 שר להראות תמונות ולענות לשאלות.העיר הגדולה בעולם. אפ –ו יורק והטיול לניו יורק דור יספר על ני

 NBAאם יש זמן נערוך משחק כדורסל 

פסל החירות הכי טוב? צריך לעמוד כמו קפואים בתנוחת פסל החירות ולהחזיק הרבה זמן, המדריכים עוברים מי  –משחק 

 בין הקבוצה ומדגדגים.

 ת.נעמוד כמו פסל החירות= קבוצתינצטלם תמונה 

 דרום אמריקה\להודואחרי הצבא, טיול 

 התרבות ההודית, את מציאות החיים בהודו, ואת רעיון ה'טיול שאחרי הצבא'מטרה: להכיר את 

 , כדור גומי קטן יחסיתטיקות, טייפ ומוזיקת שנטיבד לבן, -אלאטלס, \ציוד: מפת העולם

.  נספר על על הודוונעשה סבב בין הילדים בו כל אחד יספר אסוציאציות שעולות לו כבכל יום נראה את מקומן על האטלס 

 ספר התושבים, המדינות, השפה וכו', על הטיול שאחרי הצבא.מ

בלי חשמל, מים זורמים ובטח שבלי אינטרנט  –נספר על המדינה הענייה בעולם, על מצב החיים של רבים מתושביה 

 היו מסתדרים בעולם כזה? או שאולי זה בכלל טוב לתרבות שאין טלוויזיה.  טלוויזיה וכו'. נשאל איך הם

 בד לבן, מדביקים טיקות על המצח, מתלבשים בסגנון טאי צ'י.-עושים שמלות וסרטים מאל

טאי צ'י. עושים מתיחות ותרגילי כושר. המדריכים מתלבשים מוזר ומדברים לאט וברוגע, -נכנסים פנימה לשיעור יוגה

הודית, עושים תנועות מוזרות שמזכירות טאי צ'י שהילדים צריכים לחקות. אפשר לצאת החוצה ולהמשיך בתנועות מוזיקה 

 המוזרות אם הילדים משתפים פעולה.

 (כדי שיראו איך גרים שם. )טריילר להראות חלק מהסרט נער החידות ממומביי -

 נחשפנו לעולם הגדול, ולמדנו על התרבויות השונות.במפגש זה סיכום פעילות: 

 

 

 



 

 

  

 


