
 בס"ד

 מערך מסביב לעולם:-חוג בישול

 ברזילחוג ראשון: 

במהלך המערך מסביב לעולם הילדים ילמדו על ארצות שונות ועל המאכלים שמגיעים מארצות  מטרת הפעילות:

 הילדים על הארץ ברזיל והשוקולד שמקורו שם. אלו. בחוג זה ילמדו

 מהלך הפעילות:

. השוקולד מגיע שלו, שהוא גדל בברזיל ביערות הגשם מסבירים לילדים על השוקולד ותהליך ההכנה .1

 מפולי הקקאו שגדלים על עצים. מפרידים את הקקאו מהפסולת, מעבדים וכך נהיה שוקולד!

 

המדריכה שואלת שאלה,  חידון על ברזיל. כל מדריכה תחליט מתי להכניס את זה ובאיזו צורה. למשל .2

 . ומי שעונה נכון שם מרכיב בתערובת של השוקולד

 

 .מכינים עוגת כדורי שוקולד .3

 

 -עוגת כדורי שוקולד

 חומרים:

 לתערובת כדורי שוקולד:

 גרם שוקולד מריר 333

 גרם מרגרינה 153

 אחד ורבע כוס סוכר

 אחד וחצי כוס מים

 ביסקוויטים "פתי בר" 03

 

 אופן ההכנה:

 .  המדריכות מכינות עם הקבוצה את התערובת של השוקולד.1

, והמדריכות התבניתקטנה, וביסקוויטים. הילדים מרסקים את הביסקוויטים לתוך  פ". כל ילד מקבל תבנית חד2

ישר לתבנית. הילדים מערבבים את התערובת עם עוברות ומוזגות את התערובות של השוקולד לכל ילד 

 ומסדרים לעצמם בתבנית.  הביסקוויטים

 . תוך כדי שהילדים מסדרים את התערובות בתבנית, מתחילים להקציף ולהכין את התערובת השנייה. 3

 . מוזגים לילדים את הקרם לתוך התבנית, והילדים מסדרים בעצמם.4

   מוכנה. מפזרים קקאו מעל הקרם, והעוגה 5

 בתאבון 

 לקרם שוקולד:

 מיכלים שמנת מתוקה פרווה 2

 כפות סירופ מייפל או דבש 2

 אינסטנט פודינג שוקולדחבילה  1

 לקישוט:

 כפות אבקת קקאו 3

 



 

 חידון על ברזיל

 ?ברזיל של הבירה עיר מהי .1

 נרו'ז דה ריוא. 

 פאולו סאוב. 

  ברזיליהג. 

 סלבדורד. 

 

 ?ברזיל כוללת מדינות כמה .2

 21 א.

 20 ב.

 32  ג.

 11  ד.

 

 ________. כלל בדרך הוא בברזיל האוויר מזג .3

 ויבש קרא. 

 גשוםב. 

 טרופיג. 

 ויבש חםד. 

 

 .איש______   כיום מונה ברזיל של אוכלוסייתה. 4

 מיליון 11 א.

 מיליון 194 ב.

 מיליון 112 ג.

 מיליון 213 ד.

 

 

 

 ?במונדיאל ברזיל זכתה פעמים כמה 5.

 5  א.



 7  ב.

 0  ג.

 1 ד.

 

 . מהי השפה המדוברת בברזיל ?0

 א. אנגלית

 ב. צרפתית

 פורטוגזית ג.

 ד.אפריקאית

 

 . מהו המטבע של ברזיל ?7

 ריאל ברזילאיא. 

 ב. יורו

 ג. דולר

 ד. שקל

 

 . מה צבעי דגל ברזיל ?1

 ירוק כחול צהוב לבן.א. 

 כחו לבן ב.

 לבן שחור ורודג.

 ירוק כחול צהובד.

 

 . באיזה יבשת ברזיל ?9

 הדרומית אפריקהא. 

 ב. אסיה

 ג. אנטרטיקה

 ד. אירופה הדרומית

 

 

 





 

 


