
 

 רואים עולם –יום שיא  שם הפעילות:

 מאפיינים של מדינות שונות בעולם דרך חוויה ומשחק. הכרות עם מטרת הפעילות:

 ו'-ד' אוכלוסיית יעד:

 .כשעה משך זמן הפעילות:

 .כיתה מיקום:

 יפורטו בכל פעילות. עזרים:

  מהלך הפעילות:

 ישראל:

 מעת מוזיקה ישראלית, טייס ודיילת, המראה., קבלת דרכון וקישוטו, ציור דגל ישראל, השסידור המקום כמו מטוס

 שירי ארץ ישראל. 3: פנקסים קטנים, שני בדים, שני מקלות, צבע כחול, משקפי טייס, כובע טייסים, מטפחת, עזרים

 :טריוויה

 .1930, 1967, 1952, 1948 -באיזו שנה קמה מדינת ישראל? (1

 אב ז'בוטינסקי, יצחק רבין.דוד בן גוריון, משה שרת, ז – מי היה ראש הממשלה הראשון? (2

 אתיופים, רוסים, צרפתים, תימנים. –מי עלו במבצע משה?  (3

 ,  ש"י עגנון, מנחם בגין.לצ'רצ'יבנימין זאב הרצל, וינסטון  –מי היה חוזה המדינה?  (4

 מנורה עם שבעה קנים, מגן דוד, לוחות הברית, כתר. –מהו הסמל של מדינת ישראל?  (5

 .ןמיליו 15, ןמיליו 5-, פחות מןמיליו 10 -,  כןמיליו 7 -כ –אזרחים יש בישראל? כמה  (6

 במעברות, בקיבוצים, באוהלים, באולפן. –גרו העולים בשנותיה הראשונות של המדינה?  היכן (7

 לירה, שקל ישן, רופי, פאזות. –איזה מטבע היה לפני השקל החדש?  (8

 נסון, חנה סנש, פולה בן גוריון.גולדה מאיר, שרה אהרו –איך נקראה האישה היחידה ששימשה כראש ממשלה?  (9

 השבות ,ההחזרה, הגלות, העלייה. –תחת איזה חוק יכול כל יהודי בעולם לעלות לישראל?  (10

 

 

 

 



 

 מצריים:

  תום(.-כתב חידה, מוזיקה מצרית )אום כול

 כאפיות. 2 עזרים:

 :הטריווי

 גיזה, קהיר, פיזה, אלכסנדריה. –באיזה עיר מצויות הפירמידות?  (1

 , אבוריג'ינים, חרטומים.קטלוניםפרעונים,  –? תבפירמידושלת המלכים שקבורים איך קוראים לשו (2

 חוסני מובארק, חסן נסראללה, המלך עבדאללה, תות אנך אמון. –מה שמו של נשיא מצריים?  (3

 קליאופטרה, ראדה, אליזבת, סוהא. –למלכה הפרעונית הכי מפורסמת? איך קוראים  (4

 האף, העיניים, השיער, כפות הידיים. –ההיסטוריה? מה היה הכי יפה בקליאופטרה על פי  (5

 כתב חרטומים, כתב פרעונים, כתב קקיוני, כתב יתדות. –איך נקרא כתב הסמלים המצרי העתיק?  (6

 .דרכמהלירה מצרית, שקל מצרי, יורו,  –באיזה מטבע משתמשים במצריים?  (7

 הדנובה.הנילוס, האמזונס, הירדן,  –איזה נהר מרכזי חוצה את מצריים?  (8

 הספינקס, המוכתר, האורוקול, ציקלופ. –הייצור שהוא חצי אישה חצי אריה ששוכב ליד הפירמידות? איך נקרא  (9

 האף, הראש, הזנב, הציפורניים. –מפסל הספינקס ונעלם לעד? נשבר איזה חלק  (10

 טורקיה:

 , מוזיקה טורקית.הכנת פיתה בטאבון

 ה.תרבוש, טאבון, קמח, מלח, זעתר, לבנ עזרים:

 טריוויה:

 , אנטליה, טורקיסטן.לאיסטנבואנקרה,  –מהי עיר הבירה של טורקיה?  (1

 אירופה, אסיה, גם וגם, באף אחת מהם. –באיזה יבשת נמצאת טורקיה?  (2

 תרבוש, מגבעת, קסקט, כאפייה. –איך נקרא הכובע הטורקי המסורתי?  (3

 , כנאפה.רחת לוקום, באקלאווה, שטרודל –איך נקרא הממתק הטורקי המסורתי?  (4

 , אפשר גם כך וגם כך.כ-ק, עם ת ו-עם ט ו –איך כותבים טורקיה בעברית?  (5

 , גיוס חובה לצבא.18עונש מוות, חובת לבישת רעלה, לימודים עד גיל  –איזה חוק ביטלה לאחרונה טורקיה?  (6

 אטאטורק, מוסטפה אליבאבא, פארוק אשרע, חנאן אשרעווי. –אבי טורקיה המודרנית מכונה  (7

 

 

 



 

 עותומאנית, סונית, בבלית, ממלוכית. –קראה האימפריה הטורקית? איך נ (8

 ישראל, בריטניה, צרפת, הודו. –על איזו מדינה שלטה האימפריה העותומאנית?  (9

 השחור, הים הבלטי, ים סוף, ים המוות.הים  –באיזה ים גובלת טורקיה חוץ מהים התיכון?  (10

 אירלנד:

 סים( שתיית בירה שחורה, מוזיקה אירית.שב, מאיירים ומדפיכתיבת משאלות )על המח

 בקבוקי בירה שחורה. 4כובע אירי,  עזרים:

 טריוויה:

 נבל, אורגן, תלתן, מנורה. –על הסמל של אירלנד?  מצוירמה  (1

 , המונגולים, המוסלמים.םההוניי, םהוויקינגי –מי שלטו באירלנד?  (2

 מולטית, בארוק.קלטית, אירית,  –איך קוראים למוזיקה האירית המסורתית?  (3

 , אבבא, החיפושיות, האבנים המתגלגלות. U2 –איזה להקה מפורסמת מגיעה מאירלנד?  (4

 בירה, תה, חלב, יין. –מה מאוד אוהבים לשתות באירלנד?  (5

 פטריק, יואן, בנדיקטוס, יוסף. –איך קוראים לקדוש האירי שנותן מזל?  (6

 ים, טיגריס שואג.תלתן, כוס בירה, כובע עם קרני –מה הקמע של האירים?  (7

 דבלין, לונדון, וינה, גינס. –מה שמה של עיר הבירה?  (8

 לוכית, האמריקאית.מ, המהעותומניתהבריטית,  –איזו אימפריה שלטה באירלנד מאות שנים?  (9

 גשם, סופרים, בירה, כל התשובות נכונות. –מה יש באירלנד בשפע?  (10

 ארה"ב:

 חפש את המטמון, מוזיקה אמריקאית.

 בוש. דולרים, כדור פוטבול, קוקה קולה, פסל החירות, תמונה של בריטני, תמונה של ג'ורג עזרים:

 טריוויה:

 כוכבים ופסים, נשר אמריקאי, פסים בצבעי הקשת, מגל ופטיש. –מה מצויר על הדגל האמריקאי?  (1

 וושינגטון, ניו יורק, לוס אנג'לס, שיקגו. –מהי עיר הבירה?  (2

 ג'ורג' בוש הבן, ביל קלינטון, ג'ון קנדי, ג'ורג' בוש האב. –? שמו של נשיא ארצות הברית (3

 ג'ורג' וושינגטון, אברהם לינקולן, ביל קלינטון, הנרי פורד. –איך נקרא הנשיא הראשון?  (4

 מיסים, דת.עבדות, כסף,  –על מה פרצה מלחמת האזרחים בין הדרום לצפון?  (5

 



 

שנות קיום,  ארה"ב פלשה לעירק,  200ארה"ב חגגה  קרסו מגדלי התאומים, –? 2001בספטמבר  11מה קרה ב  (6

 הומצא המנון חדש.

 דמות המייצגת את ארה"ב, עבד שחור מפורסם, מי שגילה את אמריקה, זמר קאנטרי ידוע. –מיהו הדוד סם?  (7

 .ןאיינשטייקולומבוס, מגלן, מרקו פולו,  –מי גילה את אמריקה?  (8

 ות שוקולד, כל אלה ועוד.המבורגר, נקניקיות, עוגי –מה המאכל הלאומי?  (9

 סרטים, מכוניות, מחשבים, מעבורות לחלל. –מה מייצרים בהוליווד?  (10

 ברזיל:

 קרנבל ברזילאי, מוזיקת קרנבל.

 נוצות, צעיפים, בדים, איפור. עזרים:

 טריוויה:

 כדורגל, גלישת גלים, קריקט, בייסבול. –מה הספורט הלאומי בברזיל?  (1

 , מדריד.ברזיליהז'נרו, סנט פאולו, -ו דהרי –מה עיר הבירה של ברזיל?  (2

 ריאל, דולר, לירה ברזילאית, זלוטי. –איך נקרא המטבע הברזילאי?  (3

 , אפריקה, אסיה.אמריקה הדרומית, אמריקה הצפונית –באיזה יבשת נמצאת ברזיל?  (4

גלישה, קרנבל, משחק הגמר של המונדיאל, תחרות עולמית ב –מה מתרחש כל שנה בחודש פברואר בברזיל?  (5

 ליקוי חמה.

 סמבה, פולקה, הורה, טנגו. –איך נקרא הריקוד המסורתי של ברזיל?  (6

 כחול ירוק צהוב, כחול ולבן, אדום לבן ירוק, טורקיז וסגול. –איזה צבעים לדגל הברזילאי?  (7

 פורטוגזית, ברזילאית, אנגלית, ספרדית. –איזה שפה מדברים בברזיל?  (8

 קפוארה, קרטה, ג'ודו, פילאטיס. –ל? מהי אומנות הלחימה הנפוצה בברזי (9

 רונאלדיניו, זינאדין זידן, בקהאם, מלמיליאן. –מי שחקן הכדורגל המפורסם שהגיע מברזיל?  (10

 

 

 

 

 

 



 

 * אופציות נוספות:

 יפן )אוריגאמי(, יוון )צביעת כדים(.

 על מנת לקבל חתימה בדרכונים. בטריוויה: נדרשים לענות נכונה על מרבית השאלות

צעיפים כאפיות, תרבוש, כובע אירי, כובעי טייסים, משקפי שמש של טייס, מטפחות של דיילות, בדים ו 2תחפושות: 

 ובוי.צבעוניים, נוצות, כובע קא

 , ולהרחיב את הידע שלנו.לראות את העולם למדנובמפגש זה : תסיכום פעילו

 

 


