







מטרות:
הרחבת הידע בנושא החורף באמצעות שעשועון מקורי.

חומרים:
 ïלוח פירמידה מרכזי גדול :בשורה התחתונה –  8משבצות ,בשורה השניה –  6משבצות ,בשורה
השלישית –  4משבצות ובשורה הרביעית –  2משבצות .בחלק העליון של כל משבצת מוצמד סקוץ'
זכר).ראה שרטוט(
 2 ïלוחות פירמידה קטנים קבוצתיים :בשורה התחתונה –  4משבצות ,בשורה השניה –  3משבצות,
בשורה השלישית –  2משבצות ובשורה הרביעית – משבצת אחת .בחלק העליון של כל משבצת
מוצמד סקוץ' זכר).ראה שרטוט(
 12 ïכרטיסי מושגים בחידות )צבע ורוד( שגודלם תואם לשורה התחתונה בפירמידה.
 6 ïכרטיסי ביטויים בציורים )צבע ירוק( שגודלם תואם לשורה השניה בפירמידה.
 9 ïכרטיסי מצא את המילה )צבע כחול( שגודלם תואם לשורה השלישית בפירמידה.
 2 ïכרטיסי "תמונות מסתתרות" )צבע לבן( שגודלם תואם לשורה העליונה של הפירמידה.
כל תמונה מחולקת לתשעה חלקים ,על כל חלק סקוץ' זכר )סה"כ  9סקוצ'ים(
 2סטים של  9כיסויים ממוספרים )ממפל שחור( לתמונות שמצידן האחורי סקוץ' נקבה.

בחלקו העליון של כל כרטיס מוצמד סקוץ' נקבה משני הצדדים חוץ מכרטיסי התמונות בהן מוצמד
סקוץ' אחד מאחורי הכרטיס.
הכנה לפעילות:
מצמידים את הכרטיסיות כשהן הפוכות בהתאמה ללוח הפירמידה המרכזי הגדול:
בשורה הראשונה –  8כרטיסי מושגים
בשורה השניה  6 -כרטיסי חידות בציורים
בשורה השלישית  4 -כרטיסי מצא את המילה
בשורה הרביעית והאחרונה  2 -כרטיסי תמונות מסתתרות.
שאר הכרטיסים מונחים בצד כקופה.
את שני כרטיסי התמונות מכסים בעזרת הכיסויים כך שהילדים לא יוכלו לראות את הציור המסתתר.
את לוח הפירמידה הגדול מציבים במרכז החדר.















































































מהלך הפעילות:
.1

קבוצת האם נחלקת לשתי תת קבוצות .בידי כל קבוצה לוח פירמידה קטן ריק .המטרה היא
למלא את הלוח לפני הקבוצה המתחרה.

.2

הקבוצה הפותחת בוחרת כרטיס מהשורה הראשונה )מושג( ומנסה לענות על השאלה.
הצליחו  -מקבלים את הכרטיס ומצמידים אותו לשורה הראשונה בלוח שלהם.
לא הצליחו  -מניחים את הכרטיס בצד ומצמידים )הפוך( ללוח הגדול כרטיס אחר מהקופה.

.3

כל זמן שהשורה הראשונה בפירמידה הקבוצתית עדיין לא מולאה אי אפשר לעלות הלאה לשורה
הבאה .וכן הלאה .אפשר לעלות לשורה הבאה רק בתנאי שהשורה שמתחתיה כבר מלאה.

.4

קבוצה שהגיעה לשורה העליונה )האחרונה( בפירמידה המרכזית בוחרת באחת המשבצות ,עליה
לגלות מהי התמונה המסתתרת .בכל תור מסירים כיסוי אחד ומנסים לנחש.
ניחשו  -מקבלים את הקוביה האחרונה לפירמידה שלהם.

.5

הקבוצה המנצחת  -היא הראשונה שהצליחה למלא את הפירמידה שלה.





























































































































































מֻ ָׂשגִ ים:
 .1הַ ג ֶֶׁשם הָ ִראׁשוֹן ׁשֶ ל הָ ע ֹונָה ּבְ אֶ ֶרץ יִ ְׂש ָראֵ ל.
 .2חֲ ִצי מַ עְ גָל ּבִ ְצבָ עִ ים ׁש ֹונִים הַ נ ְִראֶ ה ּכְ ֶׁשהַ ֶׁשמֶ ׁש זו ַֹרחַ ת ּבְ יוֹם גָׁשּום.
 .3סּופָ ה ,רּוחַ חֲ זָ ָקה ְמאֹד.
 .4קוֹל הַ נ ְִׁשמָ ע ַאחֲ ֵרי הַ ּבָ ָרק.
יתים לְ בָ נִים.
ָארץ ּבִ ְדמּות ּפְ ִת ִ
 .5מַ יִ ם ֶׁש ָקפְ אּו ּבָ ֲע ָננִים וְ יו ְֹר ִדים עַ ל הָ ֶ
ְ .6תנּועַ ת הָ אֲ וִ יר.
 .7הַ צָ פָ הּ ,כִ סּוי ֶׁשטַ ח גָדוֹל ּבְ מַ יִ ם.
ַ .8ד ְרגַת הַ חֹם.
דּודה ֶׁשל מֵ י גְ ָׁש ִמים.
ּ .9בְ ֵרכָה ְקטַ נָה ְּור ָ
ָׁ .10שנָה חַ מָ ה וִ יבֵ ָׁשה מֵ חֹסֶ ר גְ ָׁש ִמים.
ידי ֶק ַרח
 .11ג ֶֶׁשם ֶׁשל גְ לִ ֵ
 .12אוֹר הַ מַ לְ וֶ ה אֶ ת הָ ַרעַ ם ּבִ גְ לַל ִה ְתנַגְ ׁשּות ֲע ָננִים ְטעּונֵי חַ ְׁשמַ ל.

ְמצָ א אֶ ת הַ ִמלָה:
 .13הֵ ם הָ לְ כּו ּבָ עֶ ֶרב לְ סֶ ֶרט ּבְ קוֹלְ נ ֹועַ לֵב.
 .14הֶ חָ בֵ ר ָדוִ ד ִמ ְתּבַ ֵקׁש לְ הַ גִ יעַ לְ מַ זְ ּכִ ירּות הַ מֶ ֶׁשק.
יתי מַ ְצלִ יחַ ּכְ לּום.
 .15אֵ יזֶ ה ְמ ִׂשימוֹת ָקׁשוֹת הָ יּו ֶא ְתמוֹל ּבַ תָ כְ נִית סוֹף הַ ֶד ֶר; ,אֲ נִי <א הָ יִ ִ
 .16לְ בַ לוֹת אֶ ת הַ חַ ג ָׁשם עִ ם ּכָל הַ חֲ בֵ ִרים הָ יָה ּכֵיף חַ יִ ים.
ִ .17ת ַקח גַם אֶ ת הַ ִתיק לְ יֶתֶ ר ּבִ טָ חוֹן.
ִ .18ת ְסלַח לִ י ֶׁשאֲ נִי ׁשוֹאֵ ל ,הַ ִמ ְדּבָ ר ָקרוֹב ּכְ בָ ר א ֹו ֶׁשיֵׁש עוֹד נ ְִסיעָ ה אֲ ֻרּכָה?
ָ .19ר ִאיתָ אֶ ת הַ קוֹסֵ ם ֶׁשּבְ עֶ זְ ַרת ָּכף ּפוֹתֵ חַ מַ נְעּולִ ים?
אּורה.
 .20אֵ יפֹה ּכָל הַ חַ יוֹת? הַ יָעֵ ן נ ְִר ְדמָ ה וְ הַ דֹב נִכְ נַס ל ְַמ ָ
ּ .21כַמָ ה מֶ טֶ ר יִ ְהיֶה לִ י מֵ הַ ּבַ ד הַ צָ הֹב ִאם תַ ְחתֹ; אוֹת ֹו ָלרֹחַ ב?

ּבִ טּויִ ים ּבַ צִ יּור:
 .22רֹאׁשו ּבָ ֲע ָננִים
 .23עַ ְננֵי ּכִ בְ ָׂשה
 .24רּוחַ ָק ִדים
ּ .25בִ ְמ ִהירּות הַ ּבָ ָרק
 .26חֲ זִ יז וְ ָרעַ ם
 .27גִ ְׁשמֵ י ּבְ ָרכָה

ְתמּונוֹת ִמ ְסתַ ְתרוֹת:
 .28עָ נָן






ּכְ פָ פָ ה

























































































































































































































































































































הַ ג ֶֶׁשם הָ ִראׁשוֹן ֶׁשל
הָ ע ֹונָה ּבְ אֶ ֶרץ יִ ְׂש ָראֵ ל.

חֲ ִצי מַ עְ גָל ּבִ ְצבָ עִ ים
ׁש ֹונִים הַ ְנִראֶ ה
ּכְ ֶׁשהַ ֶׁשמֶ ׁש זו ַֹרחַ ת
ּבְ יוֹם גָׁשּום.















































































סּופָ ה ,רּוחַ חֲ זָ ָקה ְמאֹד.

קוֹל הַ ִנ ְׁשמָ ע ַאחֲ ֵרי הַ ּבָ ָרק.















































































מַ יִ ם ֶׁש ָקפְ אּו ּבָ ֲענָנִ ים
ָארץ
וְ יו ְֹר ִדים עַ ל הָ ֶ
יתים לְ בָ נִים.
ּבִ ְדמּות ּפְ ִת ִ

ְתנּועַ ת הָ אֲ וִ יר.















































































הַ צָ פָ הּ ,כִ סּוי ֶׁשטַ ח גָדוֹל
ּבְ מַ יִ ם.

ַד ְרגַת הַ חֹם.















































































דּודה ֶׁשל
ּבְ ֵרכָה ְקטַ נָה ְּור ָ
מֵ י גְ ָׁש ִמים.

ָׁשנָה חַ מָ ה וִ יבֵ ָׁשה מֵ חֹסֶ ר
גְ ָׁש ִמים.















































































ידי ֶק ַרח
ג ֶֶׁשם ֶׁשל גְ לִ ֵ

אוֹר הַ ְמלַוֶ ה אֶ ת הָ ַרעַ ם
ּבִ גְ לַל ִה ְתנַגְ ׁשּות ֲע ָננִים
ְטעּונֵי חַ ְׁשמַ ל.















































































הֵ ם הָ לְ כּו ּבָ עֶ ֶרב לְ סֶ ֶרט
ּבְ קוֹלְ נוֹעַ לֵב.

הֶ חָ בֵ ר ָדוִ ד ִמ ְתּבַ ֵקׁש לְ הַ גִ יעַ
לְ מַ זְ ּכִ ירּות הַ מֶ ֶׁשק.















































































אֵ יזֶ ה ְמ ִׂשימוֹת ָקׁשוֹת
הָ יּו אֶ ְתמוֹל ּבַ תָ כְ נִ ית
סוֹף הַ ֶד ֶר; ,אֲ נִי <א
יתי מַ ְצלִ יחַ ּכְ לּום.
הָ יִ ִ

לְ בַ לוֹת אֶ ת הַ חַ ג ָׁשם
עִ ם ּכָל הַ חֲ בֵ ִרים הָ יָה
ּכֵיף חַ יִ ים.















































































ִת ַקח גַם אֶ ת הַ ִתיק
לְ יֶתֶ ר ּבִ טָ חוֹן.

ִת ְסלַח לִ י ֶׁשאֲ נִי ׁשוֹאֵ ל,
הַ ִמ ְדּבָ ר ָקרוֹב ּכְ בָ ר א ֹו
ֶׁשיֵׁש עוֹד נ ְִסיעָ ה אֲ ֻרּכָה?















































































ָר ִאיתָ אֶ ת הַ קוֹסֵ ם
ֶׁשּבְ עֶ זְ ַרת ּכָף ּפוֹתֵ חַ
מַ נְעּולִ ים?

אֵ יפֹה ּכָל הַ חַ יוֹת? הַ יָעֵ ן
נ ְִר ְדמָ ה וְ הַ דֹב נִכְ נַס
אּורה.
ל ְַמ ָ















































































ּכַמָ ה מֶ טֶ ר יִ ְהיֶה לִ י
מֵ הַ ּבַ ד הַ צָ הֹב ִאם
תַ ְחתֹ; אוֹת ֹו ָלרֹחַ ב?





























































































































































