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 מסביב לעולם בשעה

 העשרת הילדים בידע על מדינות שונות בעולם  מטרת הפעילות:

 

  הציוד הנדרש:

 כרטיסי טיסה

 דרכונים כמספר המשתתפים

 חותמת

 מגפון )רצוי אבל לא הכרחי(

 קרואסונים כמספר המשתתפים

 לסימון הקפיצה למרחק()יר דבק עבה ני

 שקיות זבל כמספר המשתתפים

 שה(יב -חבל ארוך)למשחק ים

 מטאטא

 

 

 

 

 הכנות מוקדמות:

יש להכין דרכונים לכל משתתף ולהכין את קטעי הקריאה המצורפים. את החדר מסדרים עם שני טורים  

 של כסאות שישמשו כמטוס. 

 

 מהלך הפעילות:

סא, יציג את עצמו כטייס ויודיע י. איש צוות יעמוד מולם על כתהכיסאוהילדים יתפסו את מקומם על   

הטיס מספר לילדים דברים בולטים ועיקריים  . במהלך הטיסה המראת המטוס לטיסה מסביב לעולםעל 

ומשחקים  לילדים את הדרכונים שלהם  םנוחת, מחתימיארץ המטוס  לבדרך. בכעל הארצות שעוברים 

 משחק הרלוונטי לדבר בולט באותה ארץ.

 :םהרלוונטייקטעי הקריאה והמשחקים 

 אה:מייד בהמר – 1קטע קריאה 

היוצאת מנמל התעופה "יד רחל" למסע מסביב  948ערב טוב נוסעים יקרים וברוכים הבאים לטיסה 

 ארבעבמהלך המסע אנחנו נעבור בהטיסה שלנו.  מדבר הקברניט וברצוני לתת לכם מעט מידע עללעולם. 

שות מדינות, שם נוכל להתרשם מהנופים, השפה, המנהגים והמאכלים של אותה מדינה. כל שעליכם לע

 במהלך הטיסה, צוות הדיילות שלנו יחלק לכם שתייה.שלכם .  תבכיסאוגורות ולהתרווח חהוא לחגור 

 

 :2קטע קריאה 
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 זהו הים שלחופיו אתם בישראל מתרחצים בחודשי הקיץ. -וטסנו מעל הים התיכון ישראלעזבנו את 

יבשת אירופה ונמצאים מעל המדינה הנקראת צרפת. העיר הבירה  כרגע אנחנו נכנסים לשטח האווירי של

של צרפת נקראת פריס, והמגדל הגבוה שנמצא בה ואותו אתם יכולים לראות בצד ימין, נקרא מגדל 

מטרים המחולק לשלוש קומות. המבקרים יכולים להנות במגדל  004. זהו מגדל ברזל בגובהאייפל

מל את צרפת ולנו נשמע מוזר הוא לא פחות ולא יותר מאשר: מחנויות ומסעדות. אחד המאכלים שמס

צבעי הדגל של צרפת הם כחול לבן ואדום מאכל אופייני נוסף הוא הקרואסון. רגליים של צפרדעים. 

 שלום וברוכים הבאים. -כלומר (biehnveneוביינונה ) ומדברים שם צרפתית, אז בונז'ור

 

יורדים מהמטוס ומשחקים מרוץ צפרדעים: מתחלקים לשתי קבוצות ועומדים בשני טורים. בהינתן 

האות, הראשון בכל טור מתחיל לקפוץ קפיצות צפרדע לצדו השני של החדר. בהגיעו לצד השני הוא מקבל 

 .,אתו הוא חוזר בקפיצות צפרדע לקבוצה ואז יוצא הבא בתורקרואסון קטן

 

 :3קטע קריאה מספר 

נמל התעופה הבינלאומי  –אנחנו עוזבים את נמל התעופה שארל דה גול וממריאים בדרכנו ליעד הבא  

באתונה, עיר הבירה של יוון. ברגע זה ממש אנחנו טסים מעל פסגת האולימפוס. זהו ההר הגבוה ביותר 

הר החרמון ההר הגבוה ביותר בישראל הוא  -מטרים )לשם השוואה 0889ביוון והוא מתנשא לגובה של 

מטרים(. מצד ימין אפשר לראות את האיים הרבים שפזורים בקרבת יוון,  0984והוא מתנשא לגובה של 

. כל האיים האלה שייכים למדינת יוון ורשת של מעבורות מחברת בינהם. האי הגדול ביותר נקרא כרתים

ביוון העתיקה האמינו אחד המאכלים המפורסמים  של יוון הוא המוסקה שזהו מאפה של חצילים ובשר. 

במיתולוגיה שאלה הם סיפורים על אלים שונים כמו זאוס אבי האלים ופוסידון אל הים. בנוסף, ביוון 

התחילו המשחקים האולימפיים וממש בעוד מספר דקות ננחת באתונה ונוכל להצטרף למשחקי 

 יאדה שמתרחשים שם ממש ברגעים אלה.פהאולימ

 חנות:יורדים מהמטוס ועוברים בשלוש ת

עומדים בטור ובהינתן האות הראשון בטור קופץ הכי רחוק שהוא יכול. מסמנים את  -קפיצה למרחק

 נקודת הנחיתה שלו והבאים בטור מנסים לקפוץ רחוק יותר.

ובן הזוג השני אוחז  הרצפהמתחלקים לזוגות. אחד מבני הזוג מניח את כפות ידיו על  -מרוץ מריצות

בצורה הזו)אחד מהם הולך על כפות הידיים( עד בקרסוליים של הראשון. בהינתן האות הזוג מתקדם 

וחוזרים בחזרה באותה דרך. מנצח הזוג הראשון  םביניההקצה השני של החדר, שם הם מתחלפים 

 שסיים את הדרך הלוך וחזור.

וצות קטנות. כל קבוצה עומדת בטור ובהינתן מחלקים את הקבוצה לשתי קב -מרוץ שליחים בשקים

האות הילד הראשון בכל טור צריך לקפוץ בתוך שק לצדו השני של החדר ולחזור. רק לאחר שחזר, יוצא 

  אה, עד שמסיימים כל חברי הקבוצה.להבא בתור כשגם הוא קופץ לצדו השני של החדר בתוך שק. כך ה

 

 4קטע קריאה מספר 
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 המזרח לאזוראנחנו שוב ממריאים ועוזבים את יבשת אירופה בדרכנו ליבשת אסיה. אנחנו עומדים לטוס 

פשוט כי הוא  שנים,הזה לפני הרבה  לאזורהרחוק נתנו האנשים האירופאים  המזרחאת השם  הרחוק.

ננחת ארץ שנקראת תאילנד. אנחנו היה מצד מזרח שלהם והוא היה מאד רחוק מהם. אנחנו בדרכנו ל

בבנגקוק שזוהי עיר הבירה של תאילנד. בבנגקוק נבקר בארמון המלך. עד היום יש בתאילנד מלך ויום 

תאילנד אפשר  וברחבי ההולדת שלו הוא יום חג במדינה. הדת העיקרית במדינה הזו נקראת בודהיזם

 למצוא הרבה מקדשים ופסלים של בודהא.

את על היבשת אך בדרום המדינה, יש מספר איים השייכים גם הם לתאילנד. איים המדינה ברובה נמצ

אלה ידועים בחופים יפים ומרשימים, ואנשים מכל העולם מגיעים אליהם, כדי לנפוש בחופים יפיפיהים 

 עם הנחיתה נשחק במשחק ים יבשה לכבוד חופי תאילנד. מידאלה, לכן גם אנחנו, 

 

 :9קטע קריאה מספר 

חולקת לשלושה חלקים: צפון . אמריקה היא יבשה גדולה מאד המבדרכנו ליבשת נוספת: אמריקה אנחנו

 וכממדינות . מרכז אמריקה שבה נמצאות ומקסיקו בארה", אמריקה שבה נמצאות המדינות קנדה 

ודרום אמריקה שבה נמצאות מדינות כמו קולומביה, ברזיל, צ'ילה , הונדורס, קוסטה ריקה גוואטמלה

 וארגנטינה. 

השם של המדינה ניתן לה לפני הרבה שנים והוא על אנחנו ננחת באחת ממדינות דרום אמריקה: ברזיל. 

בעים שהזכירו גחלת , צכתום –שם עץ ברזיל, שגדל שם בשפע באותן שנים. צבעו של גזע העץ היה אדום 

אן השם של העץ ושל של אש. המילה גחלת בפורטוגזית, שזו השפה המדוברת בברזיל , היא בראזה ומכ

מדינה. עיר הבירה של ברזיל היא ברזיליה, למרות שרבים חושבים שהבירה היא ריו דה ז'נרו. עיר זו ה

מפורסמת בעולם בזכות הקרנבל שנערך בה בכל שנה בחודש פברואר ובמהלכו חוגגים הברזילאים 

 ורוקדים ריקודי במסה.

 מבו.מייד עם הנחיתה ניקח חלק בריקודי הסמבה על ידי תחרות הלי

 

לאחר הנחיתה, שני אנשי צוות מחזיקים מטאטא, והילדים צריכים לעבור מתחתיו בלי לגעת בו, בסוף 

  כל סבב הצוות מנמיך את המוט ומי שנוגע במקל יוצא החוצה.

 

 :8קטע קריאה 

"יד רחל". הטיסה שלנו המסע שלנו מסביב לעולם מגיע לסיומו ואנחנו ממריאים בחזרה לנמל התעופה 

מהטיסה.  םשנהניתשל ארצות בעולם וכמובן שיש עוד הרבה מה לראות. מקווים עצרה רק במספר מועט 

 ימה.בשמי ובשם הצוות אני רוצה להודות לכם שטסתם אתנו ואני מאחל לכם נחיתה נע

 


