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 מי אני ומה שמי

 

  מטרת הפעילות:

 שמהן מגיעים ילדי המועדוניתמאפיינים עיקריים של תרבויות הכרות עם 

 

 

 הציוד הנדרש:

 סיפור ילדים קצר ומוכר

 כלי כתיבה

 בריסטול גדול

 שמיניות בריסטול

 מאכלים הקשורים לעדות של ילדים מהמועדונית

 כמספר המשתתפים ספר מתכונים קצר של המאכלים

 כרטיסיות עם שמות ילדי הקבוצה

 

 

 

 הכנות מוקדמות:

 יה של שפות שונות. ליד יש לבחור כמה מילים בסיפור ולכתוב אותן באותיות עברית אבל בהגי

גריים שתי אפשרויות לתרגום המילה. חשוב לבחור מילים שיהיה קל לזהות ההגייה לכתוב בסו

 את משמעותן מההקשר של המשפט.

  על בריסטול גדול כותבים שמות של מספר ארצות מוצא של משפחות הילדים ועל הכרטיסיות

 מאפיינים לכל ארץ( 83)כ  ועמים החיים בארצות אלה יינים של אותן ארצותרושמים מספר מאפ

 מכינים מראש או קונים מספר מאכלים המאפיינים תרבויות של ילדים מהמועדונית

 מכינים ספרי מתכונים של אותם מאכלים 

 כרטיסים עם שמות הילדים 

 ארבעה שלטים: שלט לכל תחנה 

 מהלך הפעילות:

מקיימים שיחה קצרה על כך שלכל תרבות יש  בשלב הראשון הפעילות בנויה ממעבר בין תחנות.

גע במספר מאפיינים עיקריים ומשמעותיים של תרבויות. לאחר מכן ימאפיינים שונים ובפעילות זו נ

 83מחלקים את הקבוצה לארבע קבוצות קטנות וכל קבוצה הולכת לתחנה שלה. לכל תחנה מוקדשות כ 

 דקות וכל הקבוצות עוברות בסבב בין התחנות
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תחנה ראשונה: שפה. בתחנה זו יצטרכו הילדים למצוא משמעויות של מילים בשפות שונות. המילים יהיו 

סיפור מסוים ולכל מילה יהיו שתי אופציות של תרגום. הילדים יצטרכו לסמן את האופציה שזורות בתוך 

 .שלדעתם נכונה

 

על השולחן יהיו מפוזרים כרטיסים שעליהם רשומים מאפיינים שונים של תחנה שנייה: ארצות שונות. 

שבראשו יהיו רשומים מספר ארצות מוצא של משפחות של ילדי המועדונית. בנוסף יונח בריסטול גדול 

 שמות הארצות. הילדים יצטרכו למיין את הכרטיסים לפי התאמתם לשמות הארצות.

 

תחנה שלישית: מאכלים. בתחנה זו יצטרכו הילדים לזהות טעמים של מאכלים שונים כשעינהם עצומות. 

 ת שוניםלאחר שזיהו את כל המאכלים, יקבלו לידיהם ספר מתכונים קצר עם מתכונים של מאכלי עדו

 

בוצה. אנשי קשמות ילדי ה. בתחנה זו יפוזרו על השולחן כרטיסים שעליהם כתובים שמותתחנה רביעית: 

אחר וחברי הקבוצה יצטרכו להרים את הכרטיס  שםמשמעות אחרת של הצוות ימחיזו בכל פעם 

 הרלוונטי.

 

 

 

 

 

 

 

 

  


