חנוכה

הימורי טריוויה לחנוכה

 /אביבה עזר

מטרת הפעילות:
הפעלה משעשעת המשלבת משחק מזל ע צור בהפגנת ידע ומיומנות של שיתו פעולה בקבוצה.
הערב מומל כערב מרכזי שכבתי ,בהשתתפות מספר רב של חניכי.
אביזרי עזר:


לוח פוליגל מחולק ל  40ריבועי .על חלק מהריבועי מצוינות "הפתעה"
כגו  * :בונוס  10נק' על תשובה נכונה
* ענית נכו  זכית בהימור כפול
* ענית נכו  בצעו משימה וזכו בתור נוס  ,וכד'



 40ריבועי פוליגל בגודל זהה למשורטט על הלוח ,המיועדי לכיסוי ,ממוספרי מ  1עד
) .40ריבועי הפוליגל נצמדי ללוח בעזרת סקוטש(



ד שאלות ותשובות) .נית לשאול את השאלות מד או לכתוב אות על צידו הפנימי של
כל אחד מריבועי הפוליגל(  נספח



כמות גדולה של סוכריות



חבילת ממתקי ו/או משחקי ל"מכירה הפומבית"

מהל הפעילות:
.1

קבוצת הא מחולקת לתת קבוצות .לכל קבוצה מחלקי כ  30סוכריות לכל קבוצה .ברשות
המנחה "בנק מרכזי" של סוכריות.

.2

כל קבוצה בתורה ,בוחרת מספר אחד מהמספרי המופיעי על הלוח ומודיעה על הסכו
עליו היא מהמרת) .סכו = מס' סוכריות( .ההימור הוא על יכולתה להשיב נכו על השאלה
הניתנת במספר זה.
 במידה וענתה נכו – קיבלה מה"בנק המרכזי" את הסכו עליו הימרה.
 במידה ושגתה – "משלמת" הקבוצה לבנק את אותו סכו.
 במידה ובחרה במספר שמתחתיו "הפתעה" מתנהל המשחק בהתא למה
שכתוב על גבי הלוח.
דוגמא:
הקבוצה הימרה על  5סוכריות במס'  .15בריבוע מס'  15כתוב:
"ענית נכו ? זכית בהימור כפול"  במידה והקבוצה ענתה נכו על השאלה שהוצגה
בפניה ,היא מקבלת מהבנק המרכזי  10סוכריות.

.3

לסיו המשחק:
כל קבוצה נותרה ע מספר סוכריות בסכו שונה זו מזו.
המנחה מציג חבילות ממתקי או משחקי בעלי ער שונה ועור מכירה פומבית.
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הקבוצה תמיר את הסוכריות שברשותה בממתקי או במשחק בהתא לסכו שעליו
הכריזה סופית במכירה הפומבית.
המכירה מתנהלת כ :המנחה מציג את המשחק ,מכריז על מחיר התחלתי )שוב מחיר= מס'
סוכריות(.
כעת תיער מכירה פומבית לפי הכללי :הקבוצות מציעות מחיר העולה מהצעה להצעה עד
שמגיעי לסכו מקסימלי שמוכנה אחת הקבוצות לשל.
פע ראשונה ,שניה ,שלישית נמכר!
המכירה מסתיימת כאשר כל הקבוצות "התרוששו" מהסוכריות שצברו.
לוח הפוליגל כפי שהוא נראה סגור ופתוח:
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פתוח:
ענית נכו ?
בצעו משימה
וזכו בתור
נוס

ענית נכו ?
זכית
בהימור כפול

בונוס  10נק'
על תשובה
נכונה

קנס על ס
 2סוכריות
על תשובה
שגויה

בונוס  10על
תשובה
נכונה

ענית נכו ?
בצעו משימה
וזכו בתור
נוס

ענית נכו ?
זכית
בהימור
כפול.

ענית נכו ?
זכית
בהימור כפול

בונוס
 5נוספי
על תשובה
נכונה.

בונוס  2על
תשובה
נכונה.

ענית נכו ?
בצעו משימה
וזכו בתור
נוס
ענית נכו ?
בצעו משימה
וזכו בתור
נוס

ענית נכו ?
זכית
בהימור
כפול.
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קנס 5
נוספי
על תשובה
שגויה.

נספח:
שאלות ותשובות
 .1כמה נרות מדליקי ביו השני? )(3
 .2את החנוכייה כדאי לשי במקו שרבי עוברי ורואי .היכ ? )אד החלו (
 .3מל יוו הייתי ,לנצח את היהודי רציתי .מה שמי? )אנטיוכוס(
 .4איזה שיר מקובל לשיר מיד לאחר הדלקת הנרות? )"הנרות הללו"(
 .5מאיזה ע מופק השמ ? )ע זית(
 .6באיזה חודש חל החג? )כסלו(
 .7כמה נרות מדליקי ביו השמיני ? )(9
 .8חשבו על  2מתו הגזירות שגזרו היווני) .איסור לימוד תורה ,איסור ברית
מילה וכו'(
 .9מדוע ניסו היווני לנפ את כדי השמ בבית המקדש? )שלא יוכלו להדליק את
מנורת בית המקדש(
 .10למה פרצה המלחמה בי היווני ליהודי? )היהודי החליטו למרוד כנגד
גזירות היווני(
 .11מה הכריז מתתיהו החשמונאי היהודי כשקרא למרד בע היוני? )מי לה' אלי(
 .12אי נקרא הנר שתפקידו להדליק את כל הנרות? )שמש(
 .13מה ה ראשי התיבות של המילה מכבי? )מי כמו באלי ה'(
 .14כמה נרות מדליקי בכל חג החנוכה? ) 44נרות(
 .15אילו מאכלי נוהגי לאכול בחנוכה ומדוע? )מאכלי מטוגני כמו לביבות
וסופגניות זכר לנס פ השמ (
 .16מי היה מתתיהו? )אביו של יהודה המכבי ומנהיג החשמונאי(
 .17איזה פרח נקרא על ש המכבי? )ד המכבי(
 .18מהי היפוכה של המילה "אור"? )חוש(
 .19מה נוהגי לחלק לילדי בחנוכה? )דמי חנוכה(
 .20אילו אותיות מופיעות על הסביבו ? )נ ,ג ,ה ,פ(
 .21איזה שיר מדבר על נס שלא קרה לנו? )אנו נושאי לפידי(
 .22מי היה אנטיוכוס? )מל היווני הרשע שגזר על הע היהודי גזירות קשות(
 .23ממה עושי נרות? )שעווה(
 .24מי היה יוחנ ? )בנו של מתתיהו ואחיו של יהודה המכבי(

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

 .25ממה מכיני את לביבות החנוכה? )מתפוחי אדמה(
 .26אי קראו לאביה של חמשת האחי המכבי? )מתתיהו(
 .27כמה ימי נמש כל חג החנוכה ומדוע דווקא מספר ימי זה? )שמונה ימי,
בה בער פ השמ עד שהספיקו להכי שמ חדש(
 .28בשמו של איזה ישוב נמצאת המילה "מכבי"? )כפר מכבי(
 .29היכ גרו המכבי? )מודיעי (
 .30היכ היה בית המקדש? )ירושלי(
 .31מה ש המשפחה של יהודה המכבי ואחיו? )חשמונאי(
 .32מה פרוש האותיות הכתובות על הסביבו ? )נס גדול היה פה(
 .33במי מרדו היהודי? )ביווני(
 .34מהי מילה נרדפת ללפיד? )אבוקה(
 .35מאיזה צד מתחילי להדליק את החנוכיה? )ימי (
 .36מה סדר ההדלקה ביו שישי? )קוד נרות חנוכה ואחר כ נרות שבת(
 .37מה סדר ההדלקה במוצאי שבת? )קוד מבדילי ואחר כ מדליקי נרות
חנוכה(
 .38מהו המצעד המקובל בחנוכה? )מצעד הלפידי(
 .39השל :מעוז צור ישועתי ל נאה) ...לשבח(
 .40ש של פרח שמתקשר לחנוכה? )ד המכבי(

משימות
.1

ארג את הקבוצה לריקוד" :באנו חוש לגרש".

.2

ספר סיפור קט והשתמש במילי :חנוכה ,חג ,אור.

.3

אמור  3שמות של ילדי שמופיעה בה המילה "אור".

.4

שיר לנו אחד משירי חנוכה.

.5

הצג  4צורות של כיבוי נרות.

.6

מצא ראשי תיבות חדשי לאותיות :נ.ג.ה.פ.

.7

שיר לנו "נר לי דקיק" בסגנו מזרחי.

.8

אמור מהר  10פעמי בלי להתבלבל" :אור לנו דרור לנו".
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