
 

 

 הרפתקאה במצרים

 

  עזרים:

כרטיסים לכל ביתן. בכל ביתן יש כרטיס  8, ל כל הביתנים לפי סדר לכול קבוצהרשימות ש 8 :ליום הפעילות עזרים

טיסים לכול ביתן על כר 8, ושם לקבוצה את התוצאה על הכרטיס(לקבוצה על פתרון נכון )בקליעה למטרה המדריך ר

 .כרטיסים על התנהגות( 8 )ביצירה ואומנות רק התנהגות טובה

 עיצוב כללי:

 נרות., יסטולים חומים מפוזרים על הקירותרצועות של בדי יוטה עם כתב חרטומים מפוזרים על הקירות. לבנים מבר

 להדביק על הדלתות משפטים בסגנון: 

 "מוכנים למסע בזמן למצריים העתיקה!!!"

 "איזו קבוצה תנצח את הפירמידה?"

 "גודההפרעונים מגעים לא"

 "מי הקבוצה שתנצח את ההרפתקה?"

 "מוכנים להרפתקה במצריים?"

 "בסוף קבוצה אחת מנצחת!!! ...אתגרים …חידות"

הרבה (, מטר ער על מטר 3) קרטון ביצוע, כדורי טניס 4ש, צבעי גוא, בד יוטה 05, 8/8חבילות  רשימת חומרים:

שבת ושתי חבילות של נרות  חבילה של נרות, שתייה ריקותפחיות  05 ,דבק פלסטיק, וכמה צבעוניים בריסטולים חומים

 .לדומטבעות שוק, לחימום

וירים עליהם לבנים )כמו באותו הצבע שמצ 8/8ים מבריסטולים טחרו 01, שלט לחדר"אתגר הזכרון": עזרים לתחנות: 

בריסטול גדול ארמונות(": "הצופן )ה זוגות של סימנים שמצוירים על בריסטול בגודל שיהיה מתחת לחרות. 8, פרמידות(

"חידה  לוח מחיק וטוש מחיק.ועליהם מודפסות השאלות,  בריסטולים, ל אותכרטיסיות עם המפתח לכ, מוצפנתההחידה  עם

(, באמצע לצייר עין עם חור) ביצוע פרמידה מקרטון"הפירמידה המכושפת":  להכין את האותיות על כרטיסיות.מוזיקלית": 

 ציורים ובובות של חיות מים מפוזרים על הרצפה.ת, כיסאו"הנהר הגדול":  חלקים עם תמונה. 9עם להכין פזל , כדור טניס

 

 

 

 

 



 

 מהלך הפעילות:

בתדריך )יערך כחצי שעה( כל קבוצה מקבלת רשימה של תחנות  . כול הקבוצות מתאספות בחצר לתדריךבתחילת  היום, 

קבוצה צריכה לפתור. במידה והקבוצה פותרת את החידה או בכול תחנה ישנה מסימה או חידה שה .שהיא צריכה לעבור

וכה. אפשר לקבל המשימה היא מקבלת מטבעות לפי ראות מפעיל התחנה. הקבוצה שתקבל את הכי הרבה מטבעות היא הז

 ל והתנהגות יפה.מטבעות גם על מור

 זמן להחליף חדר.דקות יהיה צלצול פעמון במועדונית וזה ה 05דקות. לאחר כ 05ל תחנה יש זמן של לכ

 ל תחנה יהיה עוזר מדריך + בוגר שהם מפעילי התחנה ואחראים לחלק מטבעות בהתאם להוראות.  בכ

 זמנים:

 .59:35 – 59:55תדריך: 

 .59:35תחילת המשחק: 

 לצול פעמון במעדונית(.צדקות מחליפים תחנה ) 05כל  59:35מהשעה 

 דקות לשבע תחנות(. 05בערך ) 00:55סוף המשחק 

 .נפגשים שוב בחצר לסיום המשחק והכרזה על מנצח 00:55-רך בבע

 

ל ילד בתורו חרוטים מבריסטול. מתחת לכל חרוט ישנו סימן שדומה לכתב חרטומים. כ 01על הרצפה ישנם   :אתגר הזיכרון

מקבל הזדמנות להרים שני חרוטים. במידה והוא מגלה שניים זהים אפשר לשים את החרוטים בצד. אם הם לא היו זהים 

המטריצה, אז הקבוצה מקבלת מטבע אחד. בנוסף ניתן  למחזירים את החרוטים למקום. אם הקבוצה הצליחה לפתור את כ

 לקבל מטבע נוסף על התנהגות טובה. 

 

על בריסטול גדול יש חידה שכתובה בצופן, כל ילד מגריל שאלה מתוך קבוצה של שאלות. כל הקבוצה : הארמונות(הצופן )

. הילד כותב על לוח דיכולה לענות על התשובה. אם הקבוצה יודעת את התשובה המדריך נותן מפתח של אות אחת לצופן אח

ח חידה נוספת. במידה והילדים יודעים את התשובה לחידה על הלו תמחיק את התשובה לצופן. כשכל השאלות נגמרות יוצא

 הם מקבלים מטבע. מטבע נוסף אפשר לקבל על התנהגות טובה ועוד מטבע אחד על מורל.

 .השאלה: מה היה הכינוי של השליטים במצריים העתיקה? )פרעונים(

 .מ, ה, י, ש, ל, ת, צ, ר, ב האותיות שצריכות צופן: ם,

 :אלותש

 .)דרום( ?נמצאת מצריים יחסית לישראלבאיזה כיוון  .0

 

 



 

 .(45) ?כמה שנים הלכו בני ישראל ממצרים לישראל .0

 .)הנילוס( ?איזה נהר גדול זורם במצריים .3

 .)קברים של הפרעונים( ?מה יש בתוך הפרמידות .4

 .)אפריקה(? איזו יבשת נמצאת מצרייםב .0

 .)אסיה(? איזו יבשת נמצאת ישראלב .1

 .)סיני( ?שראלמה שמו של המדבר שעברו בני י .8

 .)משה( ?מי הוציא את בני ישראל ממצריים .8

 .)אהרון( ?איך קראו לאח של משה .9

 .מפעיל תחנה: רונית + בוגר

 .ארגון תחנה: נויה

 

ד, ה"  "ק, ל, למדריך יש כרטיסיות של אותיות  "נ, י, ל, ו, ס"  "פ, ר, ע, ו, נ, י, ם" "פ, ר, מ, י, : (0חידה מוזיקלית )דויד 

בכל תור המדריך מוציא אות אחת מאותה קבוצת אותיות. הילדים צריכים לשיר שיר שמתחיל באותה . ט, ר, ה"א, ו, פ, 

ל מילה שהקבוצה להרכיב מהם את המילה שמתאימה. כ אות ששלף המדריך. כשהקבוצה מסיימת קבוצת אותיות היא צריכה

 יפה.  מצליחה להרכיב היא מקבלת מטבע. מטבע נוסף אפשר לקבל על התנהגות

 

בחדר ישנה פרמידה עם חור באמצע. כול ילד בתורו מקבל כדור טניס לקלוע לחור. במידה : הפרמידה המכושפת )מרתף(

והוא הצליח לקלוע את הכדור לחור, המדריך נותן לו חלק מפאזל. לאחר שכול חלקי הפזל חולקו הקבוצה צריכה להרכיב 

ה לסדר את הפזל היא מקבלת מטבע. אם הקבוצה מצליחה גם לגלות את את הפזל ולגלות מהי התמונה. אם הקבוצה הצליח

 מה שמסתתר בתמונה היא יכולה לקבל מטבע נוסף. אפשר גם לקבל מטבע אחד על התנהגות טובה ועוד אחד על מורל.

 .מפעיל תחנה: רועי +בוגר

 .ארגון תחנה: אפרת

 

י כיסאות. כל הקבוצה צריכה לעבור בלי לגעת נעומד על שכל הקבוצה מתחלקת לזוגות, כל זוג : )פו הדוב( הנהר הגדול

 ברצפה מצד אחד של החדר לצד השני ובחזרה. 

במידה והקבוצה  החוקים: אסור לגרור את הכיסאות ואסור לקפוץ . זוג שיגע ברצפה או יגרור את הכיסא יחזור להתחלה.

בל עוד מטבע אחד על התנהגות טובה ואחד נוסף הצליחה להגיע לצד השני של החדר ולחזור היא מקבלת מטבע. אפשר לק

 על מורל.

 


