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  אביבה עזר/  המרוץ לעצמאות
  משחק מסלול שכל חלקיו מונחים על הרצפה בצורת מגן דוד

  

  

  :מטרה

  הרחבת הידע על מדינת ישראל

  

  :חומרי�

  לבנות ויריעות מפל כחולות •

  שקפי� •

  לא מחיקטוש  •

  כרטיסיות •

   תמונות נו� מנופי האר�5 •

   וחיילי�קוביית משחק •

  

  .החלקי� עשויי� ממפל ושקפי�. )לא לוח אחד של�(כל חלק בנפרד , המשחק הוא משחק רצפה
  

  :הכנת חלקי המשחק

  

  :הכנת העיגולי�

  .1#36 #מסמנו על העיגולי� מספרי� .  עיגולי� עשויי� ממפל לב"36 וגזר

  . משימהלציו" # סימ" קריאהנו מבי" העיגולי� סמ5על 

  .  שאלהלציו" # סימ" שאלהנו מבי" העיגולי� סמ10על 

  ".ההתחל "כתבו # 1על עיגול מספר 

  

  :הכנת המשולשי�

 מחצית של ובראשו של כל משולש כתב) מ" ס30 #אור) כל דופ" כ. ( משולשי� עשויי� ממפל כחול12 וגזר

  ).רשימת המושגי� בהמש)(מושג 

  

  :הכנת משולשי� משק�

 את השק� על גבי תניחוכ) שא� ,  את מחציתו השניה של המושגכתבו עליה� , משולשי� משק�24 וגזר

  .דוד וכ) יתקבל המושג המלא#תתקבל צורה של מג", ולהמשולש הכח

. את המשולשי� מהשק� אנו מכיני� במספר כפול לשימוש של שתי הקבוצות המתחרות זו בזו בד בבד

  .זהות לשתי הקבוצות, ההשלמות למושגי� הרשומי� על גבי השק�

  

  

  

  

  

  

  

  יום העצמאות
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  :הכינו עוד

  .חק במהל) המשמשימת זיהוי תמונות נו� מנופי ארצנו ל5* 

  . כרטיסיות משימות10* 

  . כרטיסיות שאלות20* 

  . כרטיסיות תור נוס�12* 
  

  

  : תבנית המשחק

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :אופ� הפעלת המשחק

לשתי ,  שקפי� המשלימי� מושג12כל תת קבוצה אוגד" של ל. מחלקי� את הקבוצה לשתי קבוצות

כל קבוצה בתורה . המשחק מתנהל בעזרת קוביה. לכל קבוצה חייל משחק. הקבוצות אוגד" זהה של שקפי�

  .שולחת נציג

המסלול . ונעי� בעזרת קוביית המשחק בהתא� למספור שעל גבי הלוח) 1' מס(מתחילי� מנקודת ההתחלה 

  .מסודר לפי המספר הסידורי הכתוב על גבי הלוחות העגולי�

  

  

  

  

  

  

1 

2 
18 17 

35 

36 

16 15 19 20 

14 

13 

34 

33 

3 

4 22 

21 

23 

24 

5 

6 

7 8 

32 

31 

12 

11 

30 29 10 9 

28 

27 26 

25 



  

  "אחוזת שרה"המרכזיה החינוכית ב, " המועצה לילד החוסה–ילדים בסיכוי "©

  :נקודות ציו� במשחק

                   

    הקבוצה תמצא את השק� המתאי� ובעזרתו תשלי� את ) משולש כחול       (# י� למגיע           

  תקבל את המושג א� ידעה ג� להסביר. זכתה בתור נוס�, א� השלימה נכו", המושג           

  . בהמש) כרטיסיית תור נוס� שתאפשר לה לעשות בה שימוש        

  .ור עובר לקבוצה השניהא� הקבוצה לא ידעה להשלי� את המושג הת       

  במת" תשובה נכונה צועדי�. לוקחי� כרטיס שאלה ומנסי� לענות תשובה ?  # מגיעי� ל           
  .חורהא צעדי� 2 –במת" תשובה שגויה ,  צעדי� קדימה      

  
  .לוקחי� כרטיס משימה !  # מגיעי� ל           

  .ימה צעדי� קד2 צועדי� –מבצעי� את המשימה            

  . צעדי� אחורה2 צועדי� – לא מבצעי� או שוגי�           

  

משלימי� אותו ומסבירי� את המושג ,  למשולש האחרו" במסלולה ראשונה הקבוצה שמגיע–מנצחת 

  .  הרשו� בו

  

  :רשימת המשימות

  .זהה את האתר שבתמונה .1

  ...)ערבה, צפצפה, דקל, ברוש, אלו"( עצי� הגדלי� באר� 5מנה שמות של  .2

  .זהה את האתר שבתמונה .3

  .זהה את האתר שבתמונה .4

  ...)ת", ולדח, צבי, נחש, שועל. ( סוגי חיות בר הגדלות באר�3 מנה .5

  .זהה את האתר שבתמונה .6

  ...)שקדיה, כלנית, חצב, פרג, סביו"( סוגי פרחי בר הגדלי� באר� 3מנה שמות של  .7

  .שירו שיר הקשור לאר� ישראל או ליו� חגה .8

  ...)מודיעי", קשר, צנחני�, שיריו", תותחני�(ל " צה חילות מחילות3מנה  .9

  .זהה את האתר שבתמונה .10

  

  :רשימת השאלות

  )מטולה(?  הכי צפוני באר�ישוב הומה .1

  )י� המלח(' י� המוות'איזה י� מכונה  .2

  )טבריה(איזו עיר יושבת לחו� הכנרת  .3

  )ירד", מצרי�(? ע� איזה מדינה משכנותינו יש לנו הסכ� שלו� .4

  )ירושלי�(ונו הרשמי של נשיא המדינה היכ" נמצא מע .5

  )י� סו�(? איזה י� נקרא ג� הי� האדו� .6

  )מלחמת העצמאות(? ישראלמדינת  למה היתה מלחמתה הראשונה ש .7

  )אייר(? באיזה חודש עברי חל יו� העצמאות .8

  )לבנו", ירד", סוריה, מצרי�. ( מדינות שיש לה" גבול ע� מדינת ישראל3שמ" של  .9

  )אילת(? פו של י� סו�איזו עיר יושבת לחו .10

  )י� כנרת(? מהו האג� שממנו אנו מקבלי� את מי השתיה שלנו .11

  ...)קריית ארבע, קריית שמונה, באר שבע(ש� של ישוב באר� שבשמו יש מספר  .12

 ? 
! 
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  )בנימי" זאב הרצל(? מה היה שמו של חוזה המדינה .13

  )אשדוד,  חיפה,יפו, אשקלו". (ש� של עיר שיש בה נמל .14

  )ל"הרמטכ(מי העומד בראש הצבא  .15

  )באר שבע(מהי העיר המכונה בירת הנגב  .16

  )1948(באיזו שנה הוכרזה מדינת ישראל  .17

  )תפוז(איזה פרי הוא סמל בעול� לתוצרת האר�  .18

  ) או לפי הצור) שני�4(כל כמה שני� נערכות בחירות באר�  .19

  )דוד ב" גוריו"(? מי היה ראש הממשלה הראשו" של מדינת ישראל .20

  

  :המושגי�רשימת 
  
  ר בירה עי. 1

בה . מדיני וג� דתי ורוחני של האומה, ירושלי� היא המרכז הלאומי. ירושלי� היא בירתה של מדינת ישראל

  ...נשיא המדינה ועוד, בית הדי" העליו", משרדי הממשלה, הכנסת: יושבי�

) היתה ירושלי� לבירתו של דוד המל) ובה בנה שלמה את בית המקדש הראשו" לסמל "עוד בימי התנ

  .ות ע� ישראלאחד

  

  מלחמת השחרור. 2

המדינה .  עקב התנגדות מדינות ערב להקמתה1948 # המלחמה פרצה ע� ההכרזה על קו� מדינת ישראל ב

של מלחמה  וחצי לאחר כשנה.  וסוריהעירק, ירד", מצרי�: הקטנה והחדשה ע� הצבא החדש נלחמה נגד

  .עקובה מד� שדרשה קורבנות רבי� ניצחה ישראל את המלחמה על שחרורה ועצמאותה

  

  ראש הממשלה. 3

הוא עומד בראש שרי ממשלת ישראל המופקדי� על , ראש הממשלה נבחר על ידי הע� בבחירות דמוקרטיות

  . החלטותיה וניהול ענייני המדינה, ביצוע החוקי� שחוקקה הכנסת

  

  ב�דגל כחול ל. 4

  . את הדגל מניפי� בטקסי� ובאירועי� מיוחדי�. לכל מדינה דגל שמסמל ומזהה אותה

פסי התכלת .  פסי� אופקיי� בצבע תכלת כהה וביניה� מג" דוד2דגל מדינת ישראל הוא בעל רקע לב" ועליו 

  .הסמל המסורתי של הע� היהודי, לקוחי� מהטלית

  

  חבר כנסת. 5

בכנסת שהיא בית הנבחרי� של מדינת . ני� בבחירות דמוקרטיותחברי הכנסת נבחרי� אחת לארבע ש

קבלת חוקי� והחלטות בענייני המדינה בדר) של :  חברי� בתפקידי חברי הכנסת120ישראל יושבי� 

  .ישיבות ודיוני� במליאה וכ" השתתפות בוועדות שונות

  

  ל"צה " צבא ההגנה לישראל. 6

ל "צה". ההגנה"ה של מלחמת העצמאות ובא במקומה של  בעצומ1948 #הוק� ב, צבאה של מדינת ישראל

 עומד צבאבראש ה. הצבא הסדיר כולל חיילי� בשירות סדיר ושירות קבע. מורכב מכוחות סדיר ומילואי�

  .ראש המטה הכללי ,ל"הרמטכ
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  מנורה וענפי זית. 7

  .סמל המדינה מורכב ממנורה וענפי זית

  . זכר למנורת בית המקדש# המנורה

  . סמל לשלו�# זיתענפי ה

  

  נשיא המדינה. 8

הוא מאשר וחות� על חנינת עברייני� או הפחתה :  ייצוגיפקידות. זהו ראש המדינה הנבחר על ידי הכנסת

  .מכריז על שופטי המדינה ומקבל כתבי אמנה משגרירי ארצות זרות, מעונש�

  

  מנו�ההשיר . 9

  ".התקווה"ההמנו" הלאומי של מדינת ישראל הוא 

לפני היותו המנו" מדינת ישראל היה המנונה של התנועה , נכתב על ידי המשורר נפתלי הר� אימברההמנו" 

  .הציונית הלאומית

  .כל עוד בלבב פנימה"
  נפש יהודי הומיה

  ובפאתי מזרח קדימה
  עי" לציו" צופיה

  עוד לא אבדה תקוותינו
  התקווה בת שנות אלפיי�
  להיות ע� חופשי בארצנו 

  "אר� ציו" ירושלי�
  
  
  
  דוד ב� גוריו�. 10

  .ראש הממשלה ושר הביטחו" הראשו" של מדינת ישראל

ל והצעיד את המדינה את "הקי� את צה. 1948 # ממקימי המדינה והעומד בראש ההחלטה על הכרזתה ב

  .צעדיה הראשוני� כמדינה עצמאית

  

  מלחמת ששת הימי�. 11

  . סוריה כנגד ישראל, ירד", י�מלחמה כוללת בה השתתפו מצר. 1967 ביוני 5 # פרצה ב

 רמת הגול" והר ובמלחמה זו נכבש.  ימי� בלבד והסתיימה בניצחו" מוח� לישראל6המלחמה ארכה 

  .ושוחררה ירושלי� העתיקה והכותל המערבי מידי הירדני�, סיני, החרמו"

  

  מגילת העצמאות. 12

 הוא 1948 במאי 14, ח"באייר תש' הבישיבתה החגיגית ביו� " מועצת הע�"המגילה בה כתובה ההכרזה של 

במגילה נסקרת ההסטוריה של ע� ישראל כיסוד להקמת המדינה . היו� אותו אנו חוגגי� כחג העצמאות

שכנותיה וקריאה ע�  לשלו� רצו", שיוויו" בי" אזרחיה, היסודות עליה מושתתת המדינה. וזכויות הע� עליה

  .יתהלכל ע� ישראל להתלכד סביב המדינה החדשה ובני
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        !!!!תור נוס�תור נוס�תור נוס�תור נוס�

 
        

 !!!!תור נוס�תור נוס�תור נוס�תור נוס�
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הה את האתר ז
  .שבתמונה

  
 5מנה שמות של 

  .עצי� הגדלי� באר�
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זהה את האתר 
  .שבתמונה

 
 

זהה את האתר 
  .שבתמונה
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 סוגי חיות בר 5מנה 
  .הגדלות באר�

  
  

זהה את האתר 
  .שבתמונה
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 5מנה שמות של 
סוגי פרחי בר 
  .הגדלי� באר�

  
ר הקשור שירו שי

לאר� ישראל או 
  .ליו� חגה
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 חילות 4מנה 
  .ל"מחילות צה

  
  

זהה את האתר 
  .שבתמונה
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מהי העיר הכי 
  ?צפונית באר�

  
  

  איזה י� מכונה 
  ?"י� המוות"
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איזו עיר שוכנת 
  ?לחו� הכנרת

  
ע� איזו מדינה יש 

  ?לנו הסכ� שלו�
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היכ  נמצא מעונו 
הרשמי של נשיא 

  ?המדינה

  
  

איזה י� נקרא ג� 
  ?הי� האדו�
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מה היתה מלחמתה 

הראשונה של 
  ?ישראל כמדינה

  
  

באיזה חודש עברי 
  ?חל יו� העצמאות
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 מדינות 3מנה 

הגובלות ע� מדינת 
  !ישראל

  
  

איזו עיר שוכנת 
  ?לחופו של י� סו�
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מהו האג� שממנו 
אנו מקבלי� את מי 

  ?השתיה שלנו

  
  

ש� של ישוב באר� 
  ?ו יש מספרשבשמ
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מה היה שמו של 
  '?חוזה המדינה'

  
  

  ש� של עיר 
  ?שיש בה נמל
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  מי העומד 
  ?בראש הצבא

  
  

  איזו עיר מכונה 
  ?בירת הנגב
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באיזו שנה הוכרזה 
  ?מדינת ישראל

  
  איזה פרי הוא 
סמל בעול� 
  ?לתוצרת האר�



  

  "אחוזת שרה"המרכזיה החינוכית ב, " המועצה לילד החוסה–ילדים בסיכוי "©

  
כל כמה שני� 

נערכות בחירות 
  ?באר�

  
מי היה ראש 

 הראשו  הממשלה
  ?של מדינת ישראל

  

  

  

  

  

  

 


