
 בע"ה

  העיר באר שבע

ילמדו על העיר  חשוב שהילדים יכירו את מקום מגוריהם ולכן הם מטרת הפעילות:
בעיר, סמלים ואישים , מקומות מרכזיים על המיקום שלה בארץ -באר שבע

  הקשורים לעיר, תוך כדי משחקים חוויתיים.

  אביזרים:

 כרטיסים משחק דומינו •

 כוסות מים 2 •

  כדור •

  :מהלך הפעילות
כאשר לכל ילד יש כרטיס דומינו. בתחילת  -הפעילות נשחק בדומינובמהלך 

יניח  -המשחק נניח את הקלף הראשון, וילד שיש לו את הכרטיס הבא שמתאים
  אותו במקום, ולאחר מכן תהיה הפעלה קצרה.

  ההפעלות:

  .2008ראש העיר של באר שבע משנת  -רוביק דנילוביץ' •

 )9( מאז הקמתה?כמה ראשי עיר היו לבאר שבע שאלה: 
 

  זהו תיאטרון בעיר.  -במהההמשכן לאומנויות  •

 אחד הילדים יציג בפנטומימה חיה כלשהי, ושאר הקבוצה תזהה.משחק: 

 

נמצאות המזרקות הן מאפיין של העיר, ברחבי העיר  -בכניסה לעיר המזרקות •
  הרבה מזרקות יפות ושונות.

 מים בין שני ילדים.כוס משימה: תחרות שתיית 

  

 באיזה איזור בארץ נמצאת באר שבע? שאלה:  -באר שבע על המפה •

 א. צפון. ב. דרום. ג. מרכז.
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קבוצת כדורגל המייצגת את באר שבע בליגת העל של  -הפועל באר שבע •
  ישראל. זכתה פעמיים ברצף בגביע המדינה.

 מסירות עם כדורגל 21 משחק:

  

 

 שירות נותן הוא. הנגב לאזור המרכזי החולים ביתמידע:  -בית חולים סורוקה •
 נפש לכמיליון רפואי

 

מידע: אחד מששת בתי משפט מחוזיים (אזוריים) בארץ. מגיעים  -בית משפט •
 אליו מאיזור הדרום.

 

ההתפתחות  את המסמל אשל עץ נראה בסמלמידע:  -סמל העיר באר שבע •
 והבנייה בעיר, בתורה כתוב שאברהם נטע עץ אשל בבאר שבע. בסמל רואים

ורואים גם את , ישראל שבטי עשר שנים את המסמלים, עמודים עשר שנים גם
 .העירייה בנייין של המגדל

 

מידע: זו אנדרטה לזכר אילן רמון, שהיה  -האנדרטה ליד הגול טיים •
האסטרונאוט הישראלי הראשון ונהרג כשהחללית שהיה בה התפרקה בדרך 

 ת שבה אילן רמון שירת.חזרה לכדור הארץ. באנדרטה רואים מטוס מהטייס

  

 

בוחרים ילד אחד שעוצם עיניים. ילד אחר נעמד משחק:   -שלט לכיוון באר שבע •
במקום כלשהו בקבוצה והילד שעוצם עיניים צריך להגיע אליו ע"י הכוונה של 

 ילד שלישי בהסברים בלבד.
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  נחשב לקניון הגדול ביותר במזרח התיכון. -גרנד קניון •

בתורו אומר: "אני הולך לקניון וקונה _____". הילד הבא אחריו כל ילד משחק: 
צריך לחזור על המשפט ולהוסיף עוד פריט. כך גם הילדים הבאים. המטרה היא 

 לזכור את כל הפריטים שהילדים אמרו.

 

 קניון הממוקם ליד התחנה המרכזית. -קניון הנגב •

 מרכז מסחרי גדול שבו יש קולנוע. -מתחם וואן •

התחנה המרכזית של האוטובוסים בחלק הדרומי של הארץ.  -כזיתתחנה מר •
נמצאת ליד תחנת הרכבת. באיזור מסויים בתחנה יש רצפה שקופה שדרכה 

 אפשר לראות עתיקות למטה.

 

 מפת העיר. •
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