יום העצמאות

מסיבת אותיות ליום העצמאות
תאור הפעילות:
מסיבת פעילויות ומשימות מגוונות ומשעשעות סביב האותיות המרכיבות את הברכה:
"יו עצמאות שמח ישראל".
חומרי:
  17כרטיסי אותיות המרכיבות את הברכה .בציד האחד האות ,בציד השני הפעילות הפותחת
באות זו.
 חבל ואטבי לתליית האותיות
 כוסות ויי תירוש
 פזל מפת א"י
 דיסק ע מוזיקה – מצעדי צה"ל  +מוזיקה ישראלית
 דיסק מערכוני )אפשרי – הגשש החיוור(
 קופסה ע וילו ושקיות במבה
 מצלמה
 מילות השיר – "אר $ישראל שלי" )נספח(
 משחק "מקו" )ראה באתר בנושא חגי ומועדי  %ירושלי – משחקי ירושלי " %חלונות
ירושלי"(
 חידו )ראה באתר בנושא "חגי ומועדי" – יו העצמאות – "המרו $לעצמאות"(
 בורקס ח
 חידות ציורי סלנג )ראה באתר בנושא חגי ומועדי – יו העצמאות – "איזה ישראלי
אתה"(
 דפי וכלי כתיבה
 גלילי נייר לב ,דבק ,מספרי ,נייר קרפ כחול )ליצירת דגלי(
מהל הפעילות:
על החבל המתוח מקיר לקיר ,תולי את הכרטיסי לפי סדר האותיות בברכה – האותיות מופנות
כלפי המשתתפי.
המדרי& הופ& בכל פע אות ,לפי הסדר והקבוצה מבצעת את המשימות אות אחר אות.
ברקע ננג שירי אר $ישראל.
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רשימת המשימות לפי אותיות:
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להרי כוס לחיי מדינת ישראל
יי
נתחיל במסיבת המשימות
ו...
הרכבת פזל של מפה ולמצוא בה את מיקומנו
מפה
רשימה של כמה שיותר ערי בישראל
ערי
מוזיקה של מצעדי צה"ל – להסתדר בשלשות
צה"ל
ולצעוד סביב המועדו.
להיות ישראלי – קטע של "הגשש החיוור"
מצחיק
מי מכיר את האיש? – חידו רמזי )נספח(
אשיות
מה מסתתר מאחורי הוילו – חידו ) 21במבה(
וילו
לצל את כול יחד
תמונה
"אר $ישראל שלי ) "...נספח(
שיר
זיהוי מקו על פי רמז או על פי תמונה
מקו
)נספח(
חידו
יאלה בורקס כיבוד
שפת רחוב סלנג – זיהוי ביטויי סלנג עפ"י חידות ציורי
ריקוד הורה
"א תרצו אי זו אגדה" ברכה למדינה
להני) את הדגל )יצירה(
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נספחי למשימות:
אישיות  %חידו רמזי לדוגמא:
 .1רמז מס'  :1כתב את "מדינת היהודי" ו"אלטנוילנד" .רמז מס'  :2הוגה רעיו הציונות.
רמז מס'  :3משפט מפורס שלו" :א תרצו אי זו אגדה") .הרצל(
 .2רמז מס'  :1חי בסו) המאה ה –  19ובתחילת המאה ה –  .20רמז מס'  :2מייסד וועד
הלשו העברית .רמז מס'  :3מחייה השפה העברית) .אליעזר ב יהודה(
 .3רמז מס'  :1לוח ,חלו $שפעל להגנת ישובי .רמז מס'  :2מת בגבורה בתל חי .רמז מס'
 :3אמר" :טוב למות בעד ארצנו" )יוס) טרומפלדור(

"אר $ישראל שלי"  /דתיה ב דור
אר %$ישראל שלי יפה וג פורחת.

אר %$ישראל שלי יפה וג פורחת.

מי בנה ומי נטע?
כולנו ביחד !

מי בנה ומי נטע?
כולנו ביחד !

אני בניתי בית באר %$ישראל –
אז יש לנו אר$
%
ויש לנו בית באר $ישראל.

אני בניתי גשר באר %$ישראל –
אז יש לנו אר,$
ויש לנו בית,

אר %$ישראל שלי יפה וג פורחת.
מי בנה ומי נטע?
כולנו ביחד !
אני נטעתי ע $באר %$ישראל –

ויש לנו ע,$
ויש לנו כביש,
%
ויש לנו גשר באר $ישראל.

אז יש לנו אר,$
ויש לנו בית,
%
ויש לנו ע $באר $ישראל.

אר %$ישראל שלי יפה וג פורחת.
מי בנה ומי נטע?
כולנו יחד !
אני חיברתי שיר באר %$ישראל –
אז יש לנו אר,$
ויש לנו בית,

אר %$ישראל שלי יפה וג פורחת.
מי בנה ומי נטע?
כולנו ביחד !
אני סללתי כביש באר %$ישראל –
אז יש לנו אר,$
ויש לנו בית,
ויש לנו ע,$

ויש לנו ע,$
ויש לנו כביש,
ויש לנו גשר,
ויש לנו שיר על אר %$ישראל.

ויש לנו כביש באר %$ישראל.
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