
   מגלים עולם

  היכרות עם מפת העולם
  

  :מטרה

  .היבשות ומבנה הגלובוס, מפת העול�, היכרות ע� מפת העול�

  

  :חומרי�

 כתב מגולגל ע�    על כל יבשת מצור� מ. שרטוט מפת העול� ע� ציו� היבשות �

 פרטי מידע על היבשת  

 כרטיסיות או מדבקות ע� שמות היבשות להצמדה �

 לכל יבשת בסלסילה 4 –כרטיסיות פרטי מידע נוספי�  28 �

 כדור הגלובוס �

  

 :מהל� הפעילות

מושיבי� את המשתתפי� מסביב . פורסי� את מפת העול� במרכז החדר .1

קוראי� בשמות , בעול� מתבונני� במפה ורואי� כמה יבשות יש. למפה

 .היבשות

כל זוג ניגש אל היבשת שלו . לפי שמות היבשות 7"מחלקי� את הקבוצה ל 

פרטי מידע על היבשת  4במכתב ה� מגלי� . ולוקח את המכתב המצור� אליה

  .שלה�

עליה� , כעת. כרטיסיות 4) באופ� אקראי(כל זוג ניגש לסלסילה ושול�  .2

החוק הוא ". שלה�"אימות ליבשת להסתובב ולאתר את הכרטיסיות שמת

 –הצליחו לאתר את כל הכרטיסיות . שאי אפשר לקבל כרטיס מבלי לתת

  ".שלה�"מניחי� אות� על המפה מסביב ליבשת 

  :מתיישבי� מסביב למפת העול� ורואי� .3

 ?מהי היבשת הגדולה ביותר �

 ?איזו יבשת היא הקטנה ביותר �

 ?איזו יבשת היא הקרה ביותר �

 ?מה ביותראיזו יבשת היא הח �

 ?באיזו יבשת זורמי� הרבה מי� �

  ?באיזו יבשת נמצאת ארצות הברית �

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

 רואים עולם



 ?היכ� נמצאי� עיקר יערות הגש� �

 ?באיזה יבשת קיימי� בעלי חיי� שלא מוצאי� בשו� יבשת אחרת �

 ?באיזו יבשת אנשי� לא יכולי� להתקיי� �

 ?באיזו יבשת נמצאת רוב אוכלוסיית העול� �

 ?בר באיזו יבשת יש הכי פחות חיות �

באיזו יבשת יש ג� את המקו� הכי גבוה בעול� וג� את המקו� הכי נמו*  �

 ?בעול�  

 ).למשל בסוכריות עדשי�(פר את הילדי� על תשובה נכונה 'מומל+ לצ

  

מעבירי� מיד ליד ורואי� אי* נראות היבשות על גבי , מצרפי� את הגלובוס .4

 :  הגלובוס

 ?הא� כדור האר+ נראה אחרת מאשר המפה הפרוסה �

 ?אי* נראי� עכשיו המרחקי� בי� היבשות �

 ?יבשת אוסטרליה? יבשת אמריקה: מה יותר רחוק מיבשת אסיה �

 ?הימי� או היבשות, מה תופס שטח גדול יותר על הגלובוס �

 ?אי* מחולק כדור האר+ �

מה שיי* ? מה שיי* לחלק הצפוני של הכדור –צפו� ודרו� : נביט על שני הקטבי�

  ?שווהאיפה קו המ? לחלק הדרומי

 

  .לסיו� הפעילות תולי� את המפה על הקיר והיא תלווה את הקבוצה להמש*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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



 

�  úéðåôöä ä÷éøîàá

   äìåãâä äðéãîä úàöîð

   äøéùòäå–úéøáä úåöøà. 

�  úììåë úéðåôöä ä÷éøîà

   éðåôöä áèå÷ä úà  âìùåîä. 

�  ìù íééøå÷îä íéáùåúä

  åéä úéðåôöä ä÷éøîà 

   íéðàéãðéàäåíéàåîé÷ñàä. 

 

  

  

  

�  àöîð úéîåøãä ä÷éøîàá   øòé    

 íìåòá ìåãâä íùâä   åëåúáå

ðåæîàä øäð ìúôúîñ. 

�  íéùçåø íùâä úåøòé   íéøåôéö   

úåéðåòáö , íé÷øçå íééç éìòá

íéðéîä ìëî. 

�  úåáåùç úåôåøú ãåàî äáøä 

 íéìãâä íéçîöî úåøöåéî

ä÷éøîà íåøãá. 

�  úéîåøãä ä÷éøîà úùáéá

  ìéæøá úàöîð , úðéãî

  ìâøåãëäå ìáðø÷ä. 

  

 

 :מכתבי המידע



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�  äáøä éëäì ú÷ìåçî äôåøéà úùáé    

åðéãî ú– 47 , øúåé äá íéøáãîå  

 î– 70   úåôù. 

�  àéä äôåøéàá øúåéá äìåãâä äðéãîä    

 äá àöîðå äéñåø   úåáø úåðéãî íâ

ïîù úà åðòîùù :äéðîøâ ,úôøö ,

ãåòå äéìâðà. 

� äøéùò úùáé àéä äôåøéà   úøöééîù    

 é÷ìç øàùá øùàî úåøåçñ øúåé

íìåòä .  )ïâàåñ÷ìåô ,äé÷åð ,äà÷éà(  

  

  

 

 

� íìåòá äìåãâä úùáéä åæ !

  íéáùåú äáøä éëä íò! 

�  úàöîð ìàøùé úðéãî

  äéñà úùáéá  úåðéãî ãåòå

  åîë úåøëåî :åãåä , ãðìéàú

  åðéúåðëù íâå :ïåðáì , ïàøéà

  äéøåñå. 

�  íå÷îä úà äá àöîð

   íìåòá äåáâä)èñøååà (

   íìåòá êåîðä íå÷îäå 

  )çìîä íé( 

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�  øúåéá äø÷ä úùáéä   

íìåòá ! ïåçø÷ íöòá àéä

éîåøãä áèå÷á ìåãâ ãçà. 

� øå÷ä éàðú ììâá , çø÷ä 

 áåùé íåù äá ïéà âìùäå

òá÷ ,íéùðà äá íéøâ àì. 

�  íééçù íéãéçéä íééçä éìòá 

íéðéååâðéôä íä äá,  éáìë

 íéäíéðúéååéìäå.  

  

 

�  éëä úùáéä àéä ä÷éøôà

   íéøåæà äá ùé ïëìå äîç

   äù÷ùíäá úåéçì ãåàî. 

� ñåìéðä , íìåòá êåøàä øäðä 

äá íøåæ. 

�  íäáå áùò åáøò äá àöîð    

     åîë øá úåéç :úåéøà ,íéìéô ,     

     íéøîð ,â'ãåòå úåôøé. 

�  íä ä÷éøôàá íéáùåúä áåø    

      íéøåçù. 

  

 



  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�  úùáéä àéä äéìøèñåà úùáé   

     íìåòá øúåéá äðè÷ä. 

�  íééàî úáëøåî úùáéä   

      íééà úåðéãîîå íéðè÷

   àéä íäá äìåãâäù  äéìøèñåà. 

�  øùôà äéìøèñåàá ÷ø   

      åøâð÷ä úà àåöîì  äìàå÷äå. 

 

 



      

      

 דובי� לבני� בקוטב הצפוני 

 נהר האמזונס יערות הגש�



      

      

האנקונדה החי בנהרות וביצות באמריקה 
 .הוא הנחש הרחב ביותר בעול�הדרומית 



  

    

      

 הר האוורסט

 !המקו� הנמו� ביותר בעול�

 דגל הודו

אמצעי  –ריקשה 
 תחבורה הודי

  אחד –מאהל ' הטאג
 פלאי תבל 7 –מ 

החומה 
 הסינית



      

      

יבשת של איי� 
 דגל אוסטרליה באוקינוס השקט

 דרומידובי� לבני� בקוטב ה
 הצפוני



    

  

 

 

  

 מפלי הנילוס


