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  שבועות
    
    

  אביבה עזר/ ערב שבועות שלנו 
  

  

  :מטרות
  

  .בניית ערב מרכזי לפנימייה מפרי עמלינו
  

  .זהו ארוע פנימייתי הכולל תכני� הקשורי� לחג השבועות
כל קבוצה בוחרת משימה . מכיני� מבחר משימות לביצוע בהתא� לתכני החג

  .בכל דר� שנראית לה, אותה תציג במהל� הערב, אחרת
  

  :חומרי�
  

 )4Aבגודל  ( כרטיסי משימות6 �

 חבל ואטבי� �

  פירוט בנספח–בכל ארגז הציוד הדרוש למשימה ,  ארגזי�6 �

  
  :מהל� הפעילות

  
  .משימות תולי� על חבל במרכז הפנימייה/ את ששת כרטיסי הנושא

  : הנושאי� ה�

 מגילת רות .1

 קישוט .2

 ביכורי� ושבעת המיני� .3

 חידוני� ומשחקי� .4

 כיבוד ועריכת השולח' .5

 שירה .6

  
עליה לבחור את הדר� בה תציג או תבצע את . רטיס נושא אחדכל קבוצה בוחרת כ

  .משימתה בערב המשות)
  .יש לתת די זמ' הכנה מראש

  .שילוב ס� המשימות יוצר ערב שבועות חגיגי ורב תכני� שכולנו שותפי� לו
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 חומרי� הצעות ורעיונות לביצוע הנושאהנושאהנושאהנושא

 מגילת רות

 הצגת הסיפור .1

ה לספר את סיפור המגיל .2
 כטלנובלה

לבחור תמונה מתו� המגילה  .3
 .ולהציג אותה

לערו� ראיו� ע� אחת הדמויות  .4
 לטלויזיה

 לקיי� רב שיח על המגילה .5
 סיפור ופנטומימה .6

 מגילת רות
 תקציר המגילה

 :פרטי לבוש אופייניי� לתקופה
 בגדי� לבני�, גלביות, צעיפי�

 שיבולי� 
 

    
    
    

 קישוט

 הכנת מגזרות נייר .1
 לקטי�פ, פתגמי� כתובי� .2

 קישוט בירק ופרחי� .3

 )ביכורי�(פירות / סידורי פרחי� .4

 זרי פרחי� .5
 

 

 ניירות צבעוניי�
 )בגווני ירוק(ניירות קרפ 

 מספריי�
 סלוטייפ, דבק פלסטיק

 טושי�
 פרחי�

 ספוגי� לסידורי פרחי�
 

 
ביכורי� 
ושבעת 
 המיני�

 תשדירי פרסומת .1

 תפריט .2

 משש ונחש .3

 הכנת סלסילות ביכורי� .4

 
 

  שבעת המיני�דפי מידע על
 תמונות

 פלסטלינה
 ניירות קרפ
 סלסילות

 
חידוני� 
 ומשחקי�

1. � הכנת חידו

 קטעי פנטומימה .2

 משחקי� שוני� .3

 'תשחצי� וכיוב, תשבצי� .4

 דפי� וכלי כתיבה
 ספרי משחק וחידות

 תיקי פעילות מהמרכזיה
 הפעלופדיה
 הפעלוט)

 חוברות וספרי מידע על שבועות

 
כיבוד 

ועריכת 
� השולח

 גת גבינה בקלי קלותהכנת עו .1

 סלטי� .2

 מיטבלי� .3

 קיפול מפיות .4

5. � קישוטי שולח

 מצרכי� להכנת עוגה
 גבינות

 עוגיות וקרקרי�
, תבליני� ועשבי טיבול, שוקו, חלב

 ,מעדני חלב
 ירקות

 סידורי פרחי�, מפות ומפיות
 .קערות הכנה וקערות הגשה, �"סכו

    
    
    

 שירה

 הקמת תזמורת .1

 שירה במקהלה .2

 קריוקי .3

 שירוני�
 ות של שירי� לשבועותקלט

 מטול שקפי�
 שקפי�

 פסקול לקריוקי
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    ר.תר.תר.תר.ת    ְמִגַ+תְמִגַ+תְמִגַ+תְמִגַ+ת
 

 :ְלִב1.ַע ְוַרְעי/נ/ת ַה1ָע/ת
 

 ַה23ִ.ר ַה1ַָגת

  כטלנובלהַה6ְִגָ+ה ִס2.ר ֶאת ְלַס2ֵר
 .א/ָת9 .ְלַה1ִיג ַה6ְִגָ+ה ִמ8/ְ� 8ְמ.ָנה ִלְבחֹר
=/ת >ַחת ִע� ֵר;י/� ַלֲערְֹ�  ַלֶ@ֶלִויְזָיה ַהְ?מ<
 ַה6ְִגָ+ה ַעל Aִיַח ַרב ְלַקֵ=�
 .2ְַנט/ִמיָמה ִס2.ר

 
  :ַהָ?ר.B ַה1ִ=.ד

 
 ר.ת ְמִגַ+ת �
 ַה6ְִגָ+ה 8ְַקִציר �
 :ַל8ְק.ָפה ;ְפָיִנִ=י� ְלב.B 2ְָרֵטי �
 ְלָבִני� Cְָגִדי�, DָָלCִ=/ת, ְצִעיִפי�   
  CBִ/ִלי�CBִ/ִלי�CBִ/ִלי�CBִ/ִלי� �
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 ִקE.טִקE.טִקE.טִקE.ט

 
    

        ::::ְלִב1.ַעְלִב1.ַעְלִב1.ַעְלִב1.ַע    ְוַרְעי/נ/תְוַרְעי/נ/תְוַרְעי/נ/תְוַרְעי/נ/ת    ַה1ָע/תַה1ָע/תַה1ָע/תַה1ָע/ת
 
    ְנָירְנָירְנָירְנָיר    ִמְגְזר/תִמְגְזר/תִמְגְזר/תִמְגְזר/ת    ֲהָכַנתֲהָכַנתֲהָכַנתֲהָכַנת ....1111
 2ְָלָקִטי�, Fְת.ִבי� 2ְִתDִָמי� .2

 .ְפָרִחי� Cֶַ=ֶרק ִקE.ט .3

 )FCִ.ִרי� (2ֵר/ת/ 2ְָרִחי� ִס?.ֵרי .4

 2ְָרִחי� ֵזֵרי .5
 

    ::::ַהָ?ר.Bַהָ?ר.Bַהָ?ר.Bַהָ?ר.B    ַה1ִ=.דַה1ִ=.דַה1ִ=.דַה1ִ=.ד
    
 ע/ִנִ=י�ִצְב ְנָיר/ת �
 )ָיר/ק Cְַגְ.ִני (ְקֶר2 ְנָיר/ת �
 ִמְס2ַָרִי� �
 ֶסל/ֵטְי2, 2ְַלְסִטיק ֶ?ֶבק �
 ט.Bִי� �
 2ְָרִחי� �
 2ְָרִחי� ְלִס?.ֵרי ְספ.ִגי� �
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    ַה6ִיִני�ַה6ִיִני�ַה6ִיִני�ַה6ִיִני�    ְוBְִבָעתְוBְִבָעתְוBְִבָעתְוBְִבָעת    FCִ.ִרי�FCִ.ִרי�FCִ.ִרי�FCִ.ִרי�

 
    

        ::::ְלִב1.ַעְלִב1.ַעְלִב1.ַעְלִב1.ַע    ְוַרְעי/נ/תְוַרְעי/נ/תְוַרְעי/נ/תְוַרְעי/נ/ת    ַה1ָע/תַה1ָע/תַה1ָע/תַה1ָע/ת
 
 

 2ְִרסֶֹמת Bְ8ִַ?יֵרי .1

 8ְַפִריט .2

3. BEֵַמ Bְוַנֵח 

 FCִ.ִרי� ַסְלִס+/ת ֲהָכַנת .4

 
 
 

    ::::ַהָ?ר.Bַהָ?ר.Bַהָ?ר.Bַהָ?ר.B    ַה1ִ=.דַה1ִ=.דַה1ִ=.דַה1ִ=.ד
    
 ַה6ִיִני� Bְִבָעת ַעל ֵמיָדע ַ?2ֵי �
 8ְמ.נ/ת �
 2ְַלְסֶטִליָנה �
 ְקֶר2 ְנָיר/ת �
 ַסְלִס+/ת �
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 .ִמAְָחִקי� ִחיד/ִני�
 
 
 

        ::::ְלִב1.ַעְלִב1.ַעְלִב1.ַעְלִב1.ַע    ְוַרְעי/נ/תְוַרְעי/נ/תְוַרְעי/נ/תְוַרְעי/נ/ת    ַה1ָע/תַה1ָע/תַה1ָע/תַה1ָע/ת
    
�ִחיד/ ֲהָכַנת .1 

 2ְַנט/ִמיָמה ִקְטֵעי .2

 B/ִני� ִמAְָחִקי� .3

 'תשחצי� וכיוב, CְBְ8ִַצי� .4

 

    ::::ַהָ?ר.Bַהָ?ר.Bַהָ?ר.Bַהָ?ר.B    ַה1ִ=.דַה1ִ=.דַה1ִ=.דַה1ִ=.ד
    
    FְִתיָבהFְִתיָבהFְִתיָבהFְִתיָבה    .ְכִלי.ְכִלי.ְכִלי.ְכִלי    ַ?2ִי�ַ?2ִי�ַ?2ִי�ַ?2ִי� �
 ְוִחיד/ת ִמAְָחק ִסְפֵרי �
 ֵמַה6ְֶרFִָזָ=ה 2ְִעיל.ת 8ִיֵקי �
 הפעלופדיה �
 הפעלוט) �
 Bְב.ע/ת ַעל ֵמיָדע ְוִסְפֵרי ח/ְבר/ת �
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ְלָח� ַוֲעִריַכת CFִ.ד >Eַה 
 

    ::::ְלִב1.ַעְלִב1.ַעְלִב1.ַעְלִב1.ַע    ְוַרְעי/נ/תְוַרְעי/נ/תְוַרְעי/נ/תְוַרְעי/נ/ת    ַה1ָע/תַה1ָע/תַה1ָע/תַה1ָע/ת
 

 ַק+.ת Cְַקֵ+י Dְִביָנה ע.ַגת ֲהָכַנת

 ָסָלִטי�

 מיטבלי�

 ַמ2ִ=/ת ִק2.ל

 
    

    ::::ַהָ?ר.Bַהָ?ר.Bַהָ?ר.Bַהָ?ר.B    ַה1ִ=.דַה1ִ=.דַה1ִ=.דַה1ִ=.ד
    
 ע.ָגה ַלֲהָכַנת ִמְצָרִכי� �
 Dְִבינ/ת �
 .ְקֶרֶקִרי� ע.ִג=/ת �
  ֲחֵלב ַמֲעַדGֵי, /ק/B, ָחָלב �
 ִטC.ל ְוִעAְֵבי 8ְַבִליִני� �
 ְיָרק/ת �
 2ְָרִחי� ִס?.ֵרי, .ַמ2ִ=/ת ַמ2/ת �
ְלָח� ִקE.ֵטי � >B 
  .ַהBָDָה ְוַקֲער/ת ַהGָFַה ַקֲער/ת, �"סכו �
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    BִיָרהBִיָרהBִיָרהBִיָרה
 
    

        ::::ְלִב1.ַעְלִב1.ַעְלִב1.ַעְלִב1.ַע    ְוַרְעי/נ/תְוַרְעי/נ/תְוַרְעי/נ/תְוַרְעי/נ/ת    ַה1ָע/תַה1ָע/תַה1ָע/תַה1ָע/ת
 

 8ְִזמֶֹרת ֲהָקַמת .1

 ַמְקֵהָלהBִ Cְיָרה .2

 קריוקי .3

 
 

    ::::ַהָ?ר.Bַהָ?ר.Bַהָ?ר.Bַהָ?ר.B    ַה1ִ=.דַה1ִ=.דַה1ִ=.דַה1ִ=.ד
 
 Bִיר/ִני� �
 ְלBָב.ע/ת Bִיִרי� Bֶל ַקָ+ט/ת �
 Bְָקִפי� ָמט/ל �
 Bְָקִפי� �
  לקריוקי2ְַסק/ל �
 
 

 

 


