
 

  מטרת הפעילות:

 לחשוף את הילדים לתרבויות שונות בין ארצות בעולם.

  יעד הפעילות:

 ו'-'דילדי כיתות 

 ציוד:

 מפת העולם 

 דף שאלות על העולם 

 לוח מונופול 

  פקודה סיות של: * הידעת * שאלה * משימה * הפתעהיכרטשקית * 

 שקית מחולקת עם כסף 

 ניילונית עם דפי משימות לכל ארץ 

 לבן( 1שחור  1) חיילים 

 קובייה 

 חבילת במבה 

 מהלך הפעילות:

 קבוצות. 2מחלקים את הקבוצה ל 

 את מפת העולם ושואלים כל קבוצה בתורה את השאלות על העולם מציגים לפניהם 

מעבירים את השאלה  - קבוצה שלא עונה תשובה תוך דקה או שתיים (1 )נספח

 לקבוצה השנייה.

  ובכך יוכלו  ישמש אותם למשחק המונופולכסף, הכסף בכל תשובה נכונה מזכה

 לכבוש ארצות.

 זורקים את  ,(שחור ולבן) מתחילים את משחק המונופול. לכל קבוצה יש חייל

 .צא כך מתקדמים על הלוחוהקובייה ועל פי המספר שי

 כללים:

 'ם הקבוצה א ,ואז .אם הקבוצה נחתה על ארץ הם חייבים לקרוא את 'הידעת

 הם צריכים נמצאים לכבוש את הארץ שעליה הםהחליטה שהם רוצים לקנות  או 

 תלוי מה כתוב על המשבצת שעליה הם דרכו.  ,לענות על שאלה או משימה

 עליהם אם הקבוצה לא הצליחה לענות על השאלה הם מקבלים כרטיסיית פקודה ו

 לבצע את הפקודה שכתובה להם.

 הפתעה' הם מרימים כרטיסיית הפתעה. קבוצה נחתה על משבצתאם ה' 

 ' באפשרותם לקנות על פי המחיר הנקוב על אוקיינוסאם הקבוצה נחתה על משבצת '

 הלוח עצמו.



 

 תורות 2מחכים 'כלא' ואם הקבוצה נחתה על 'בית משפט' הם עוברים ישירות ל. 

  שקל לקופה. 20ומשלמים  תורות 2אם הקבוצה נחתה על 'כלא' הם מחכים 

  10הקבוצה נחתה על 'עצור להתרעננות' הם מחכים תור אחד ומשלמים לקופה אם 

 שקלים

  הם  ואם שקלים 20בכל פעם שעוברים את המשבצת 'התחלה' הקבוצה מקבלת

 שקלים. 30נחתו על המשבצת עצמה הם מקבלים 

 דורכת על משבצת שהקבוצה היריבה כבר כבשה הם מחוייבים לשלם  אם קבוצה

החלקים  2כבשה את  מחיר הנקוב בלוח עצמו(ו אם אותה קבוצהלהם מיסים )שזה ה

 משלמים להם כפול.של אותה הארץ 

 זו שכבשה הכי הרבה ארצות. הקבוצה המנצחת 

 סיום הפעילות:

 הרי במבה זו המצאה ישראלית( הקבוצה שניצחה מקבלת חבילת במבה( 

 .אפשר לעשות סבב עם כל הילדים על מוצא ומנהגים של כל ילד וילד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

שקלים. 20בכל תשובה נכונה מזכה את הקבוצה 

 איזה ארץ בצורת מגף? )איטליה( ?

 מהי הארץ הארוכה והצרה ביותר? )צ'ילה( ?

 איזה ארץ היא הגדולה ביותר? )רוסיה( ?

 לאיזה ארץ העיר בירה שלה זה פריז? )צרפת( ?

 .במפה צאו את חופי שנהבמ ?

 שנמצאות בדרום אמריקה.מדינות  3תגידו שמות של  ?

 איך קוראים למקום הכי דרומי בעולם? ?

 .מדינות מאפריקה 4תגידו שמות של  ?

 .שמות של מדינות שכנות של הונגריה 2תגידו  ?

מדגסקר,  )קפריסין, בריטניה, אירלנד, איסלנד, .מדינות שהם אי 4תגידו שמות של  ?

 אוסטרליה(

 בים סוף? )ישראל, מצרים, ירדן, ערב הסעודית( ארצות יש חוף 4לאיזה  ?

 האוקיינוסים? )האטלנטי, ההודי, השקט, הקרח הצפוני( 4מה השמות של  ?

 איזה ארצות מחברות בין אמריקה הצפונית לאמריקה הדרומית? ?

 באיזה יבשת נמצאת הודו? ?

 איזה מדינה נמצאת בין אלג'יריה למצרים? )לוב( ?

 ? איזה ארץ נמצאת צפונית לסוריה ?

 .לי"אמצאו את הארץ "מ ?

 (הותיקן) איזה ארץ היא הקטנה ביותר? ?

 )אנטרקטיקה( מהו המקום הקר ביותר בעולם? ?

 )טיבט( לה באות ט' ונגמרת באות ט'?יחאיזה ארץ מת ?

 

  



 

 קניה:למשימה 
את ההמנון של קניה ע"י  פענחעליכם ל

 חישוב גימטרייה

1 ,5    40 ,6 ,50 ,3 ,6   

50 ,3 ,6 ,2 ,6     10 ,1 ,9 ,6 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 משימה לצרפת:
 , ללא כל טעויות:השיר הצרפתיעליכם לשיר את 

 פֵרר ַז'קוס, פֵרר ַז'קוס,   

 דּורֵמז ּוס?  דּורֵמז ּוס?  

 סוֶנז ֵלס ַמִטיֶנס, סוֶנז ֵלס ַמִטיֶנס, 

 ִדינג ִדינג דֹונג, ִדינג ִדינג דֹונג
 

 תרגום:

 אחי ז'קוס, אחי ז'קוס,

 אתה ישן? אתה ישן?

צילצולי הבוקר מצלצלים, צילצולי הבוקר 

 מצלצלים,

 ִדינג ִדינג דֹונג, ִדינג ִדינג דֹונג

 

 

 

 



 

 



 

  



 

 



 

  



 

  



 

 

  



 

  חזרה הביתה מהמועדונית זרקתם על הרצפה עטיפות של בדרך

 שקלים קנס. 10ממתקים. שלמו 

  .בטקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה הפרעתם ולא כיבדתם את המעמד

 שקלים קנס. 17שלמו 

  בטקס יום העצמאות התקפתם ילדים אחרים בספריי שלג בצורה מאוד

 שקלים קנס. 14לא נעימה וחברית. שלמו 

 שקלים קנס. 18לימות פיזית ומילולית. שלמו השתמשתם בא 

  שקלים קנס. 12לא כיבדתם את המדריכים. שלמו 

 שקלים  13בזתם הרבה מים ולא שמרתם על הכינרת שלנו. שלמו בז

 קנס.

  12בזמן סיור במוזיאון ארץ ישראל השתוללתם ונגעתם במוצגים. שלמו 

 שקלים קנס.

  שקלים קנס. 10שברתם את המחשב של המועדונית, שלמו 

 שקלים קנס. 16תם במשחק. שלמו ירימ 

 

 שקלים 20, קבלו וב! הכריזו על הקמת מדינת ישראלמזל ט. 

 שקלים 15קבלו  !ניצחנו במלחמת יום כיפור. 

 !שקלים 15קבלו  ניצחנו במלחמת ששת הימים. 

  שקלים 7נבחרתם להיות חברי כנסת, קבלו. 

  על סביבה יצאתם עם כל ילדי המועדונית לטיול ביער ירושלים ושמרתם

 .שקלים 10נקיה, קבלו 

  והשארתם את  יצאתם עם כל המועדוניות לים המלחבחופש הגדול

 .שקלים 10החוף נקי מאשפה, קבלו 

  שקלים 15זכיתם באירוויזיון! קבלו. 

 שקלים. 12קות את הבית לפסח! קבלו גמרתם לנ 

 !שקלים 16קבלו  ניצחתם בתחרות  סקי בחרמון.  

 שקלים 12! קבלו 'פלאפל הנגב'חנות אתם העובדים המצטיינים ב. 



 

  שקלים 10ראיתם ילד קטן בוכה, וניגשתם לעזור לו. קבלו. 

  שקלים 11עזרתם לאישה מבוגרת עם סלי הקניות. קבלו. 

 13הם, קבלו יעזרת להפריד בינ ,שני ילדים בקבוצה החלו להתקוטט 

 .שקלים

 ו המדריכים בקשו ממכם לעשות משהו ועשיתם זאת בשמחה רבה, קבל

 .שקלים 8

  שקלים 7עזרתם לאם בית בשטיפת הכלים, קבלו. 

  20שנות שירות צבאי בצבא הגנה לישראל, קבל אות הוקרה ו 3סיימת 

 .שקלים

 שקלים 20קבלי תעודת הצטיינות ו :סיימת שנתיים שירות לאומי. 

 שקלים 18קבלו  ,עזרתם להקים יישוב חדש בארץ ישראל. 

  שקלים 13קבלו  ,זה מאודהתנדבתם אצל קשישים ומעריכים את. 

 שקלים 15קבלו  ,חסכתם במים של הכנרת. 

 שקלים 11קבלו  ,הייתם במקהלה בטקס יום העצמאות בהר הרצל. 

 שקלים 7קבלו  ,לבשתם חולצה לבנה בראש חודש. 

  6קבלו  עדנה, פרהאת ההלכתם לביקור בתנובה ועזרתם לחלוב 

 .שקלים

 13קבלו  לא זרקתם אריזות חטיפים על הקרקע, בטיול למדבר יהודה 

 .שקלים

 שקלים 9קבלו  ,שמרתם על פרחים מוגנים ולא קטפתם. 

 בטיול לגן החיות התנכי לא זרקתם מסטיקים ובמבה לכלוב של הקופים, 

 .שקלים 5קבלו 

 12קבלו  ,במוזיאון יד ושם הקשבתם למדריך ושמרתם על השקט 

 .שקלים

  שקלים 13קבלו  ,וכיבדתם את המקוםהייתם בכותל המערבי. 

 10קבלו  ,נסעתם ברכבת הקלה בירושלים ושמרתם על כללי הבטיחות 

 .שקלים

 " שקלים 15קבלו ," ההתקוולמדתם בעל פה את המנון מדינת ישראל. 

 

 

  



 

הסינים נוהגים שביום ההולדת הראשון של הילד, מניחים סביבו חפצים שונים  הידעת:

 -הוא יהיה עשיר, אם בחר ספר -ורואים איזה חפץ הוא ירים ראשון: אם הוא בוחר במטבע

 יהיו לו הרבה ילדים. -הוא יהיה מורה, ואם בחר בובה

 40לספור כמה אנשים יש בתמונה. תשובה:  משימה:

)תשובה:  ( מצפן3( קוסקוס )2(נייר )1איזה מהבאים לא המציאו הסינים: ) שאלה:

קוסקוס(

 

 בריטניה היא אי. הידעת:

 בשקית בתקיהלפתור את המבוך, ולהגיע למסיבת התה. הדפים  משימה:

שנים.  9( 2שנה. ) 82 (1) ם המלכה אליזבת היא מלכת אנגליה?כבר כמה שני שאלה:

 שנה( 63)תשובה:  שנה. 63( 3)

 

 , מתקיים כל שנה בצרפת.טור דה פרנסמרוץ האופניים המפורסם בעולם, ה הידעת:

 )השיר מצורף(על כל חברי הקבוצה לשיר שיר בצרפתית.  משימה:

  (אייפל)תשובה: איזה מגדל מפורסם יש בפריז?  שאלה:

 

 .םמיליארדרי 87ברוסיה חיים  הידעת:

 לשחק את משחק השוקולד. משימה:

 )תשובה: אסיה ואירופה( יבשות נמצאת רוסיה? 2באיזה   שאלה:

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%93%D7%94_%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%93%D7%94_%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A1


 

 

 פסל החירות ניתן לארה"ב ע"י צרפת כדי לעשות שלום בין המדינות. הידעת:

)כמו פסל החירות(. הקבוצה השנייה כל הקבוצה צריכה לעמוד בשורה בלי לזוז  משימה:

צריכה לגרום לקבוצה הראשונה לצחוק, בלי לגעת בהם. אם הקבוצה לא צוחקת ולא 

  היא מנצחת. - משמיעה שום קול

 (לבן)תשובה: באיזה צבע הבית המפורסם שגר בו נשיא ארצות הברית?  שאלה:

 

 .מטר 160יש באוסטרליה עצים בגובה של כ  הידעת:

 לקפוץ מקצה אחד של החדר לקצה אחר בקפיצות קנגורו. משימה:

( ( אנגלית3(אוסטרלית )2(אוסטרית )1)איזה שפה מדברים באוסטרליה?  שאלה:

 אנגלית במבטא אוסטרלי, שנחשב מיוחד()תשובה: 

 

 בקניה מסתובבות חיות טרף באופן חופשי. הידעת:

 הגימטרייהלאומי של קניה על ידי  ההמנוןפענחו את  משימה:

 )ההמנון: "אה מונגו נגובו יאטו"(

( כי 2( כי יש הר מפורסם בקניה שקוראים לו כך. )1למה לקניה קוראים כך? )  שאלה:

( כי הפירוש של המילה קניה זה ג'ונגל וקניה זה ארץ 3אנשים שם אוהבים לעשות קניות. )

 (1)תשובה:  .של ג'ונגלים

 

הולנד כולה נמצאת על המים ובכל שנה היא שוקעת קצת. כלי התחבורה הכי  הידעת:

 פופולרי בהולנד זה אופניים.

)המדריך מסובב אותו  על חברי הקבוצה לעמוד בשורה וכל ילד בתורו מסתובב משימה:

 כך שיאבד כיוון( ועליו ללכת בקו ישר.

)תשובה:  סנוס איירבוא (3וינה ) (2אמסטרדם ) (1) מהי העיר בירה של הולנד? שאלה:

 אמסטרדם(

 

 



 

 


