טריוויה בשלט רחוק

משחק טריוויה באמצעות מכשיר הסמארטפון
מתודה עכשווית ,חוויתית ומשתפת לשימוש במכשיר הנייד להעשרת עולמם של הילדים.
מתודה קלה להפעלה ,מצויינת לקראת ארוע  /חג  /סיכום נושא חודשי וכד'.
מתאימה להפעלה :בזמן נסיעה ,בערב פנימייה או באירועים אחרים בהן הפנימייה מחולקת לקבוצות.
בדוגמא המצורפת נעשה שימוש במשחק עם קבוצה גדולה של ילדים שנסעה ברכבים פרטיים לטקס
סיום קורס טייס בבסיס חצרים .הנסיעה ארכה כשעה וחצי וזו הייתה הזדמנות נהדרת להעסיק את
הילדים במהלכה ולהעשיר אותם במידע רלוונטי לטקס .היתה התלהבות רבה מהמשחק ונוצר שיתוף
פעולה בין הילדים .המטרה הושגה!
הפרס היה מחזיק מפתחות בצורת מטוס.
מטרות:
 העשרה ולימוד בדרך חוויתית יצירת שיתוף פעולה ,מוטיבציה והתלהבות תוך שימוש בעזרים טכנולוגיים להעביר זמן "מת" (שבדר"כ אינו מנוצל)מהלך המשחק:
המשחק מתנהל כתחרות בין קבוצות כאשר כל קבוצה נמצאת במקום אחר.
ברשות כל קבוצה – סמארטפון עם וואטסאפ( .המכשיר יכול להיות של המדריך או של אחד החניכים).
מנחה המשחק שולח שאלה והקבוצה הראשונה שענתה נכון ותשובתה התקבלה במכשיר שבידי המנחה
– זוכה בנקודות.
המשתתפים רשאים להיעזר בחבר טלפוני ,אינטרנט וכל מה שמאפשר הציוד שברשותם...
גובה הניקוד נקבע ע"פ מהירות קבלת התשובה!
קבוצה שצוברת את מירב הנקודות  -מנצחת!!
הכנות:
 טבלת עזר למנחה (ראה נספח) "עמדת חמ"ל" בה נמצא המנחה לניהול המשחק. פרס לקבוצה המנצחת  -מומלץ בהתאם לנושא הטריוויההמשחק:
שלב א'
כל הקבוצות מקבלות הזמנה להשתתפות במשחק( .בנספח)
בהזמנה הם מתבקשים לשלוח את מס' הטלפון הנייד שישרת אותם לאורך המשחק ואת רשימת
השחקנים (או שם הקבוצה).
מנחה המשחק מקבל הודעות מהקבוצות המשתתפות ומכניס אותן לרשימת תפוצה (כדי שיוכל לשלוח
לכל הקבוצות את השאלה בו זמנית ,מבלי שהקבוצות יראו זו את זו).
שלב ב'
מנחה המשחק שולח לכולם הודעה על פתיחת המשחק ומיד לאחר מכן משגר את השאלה הראשונה.
על כל קבוצה לשלוח את התשובה בהודעה חוזרת.
המנחה קובע את הניקוד לכל קבוצה עפ"י הסדר שבו התקבלו התשובות (לדוג' הקבוצה שענתה
ראשונה תקבל  -10נק' ,השניה  9נ' וכן הלאה .)...לאחר שכל התשובות התקבלו ,המנחה שולח לכולם
חזרה את התשובה הנכונה" :כל הכבוד לכולכם!!! והתשובה היא"....
ממשיכים לשחק עד תום השאלות או עד שנגמר הזמן.
לסיום ,מסכמים את הנקודות ומכריזים על הקבוצה המנצחת!
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חידון טריוויה בנושא חיל האוויר
מס'
שאלה

שאלה

תשובה

1

כמה מהרמטכ״לים היו בוגרי קורס
טייס בחייל האוויר ומי הם?

אחד ,דן חלוץ

2

למה יש  2טקסים לסיום קורס טייס?

הראשון  -חשיפת דרגות
השני  -הענקת כנפי טיסה

3

מתי התקיימו לראשונה בעולם קרבות
אוויר?

במלחמת העולם הראשונה

4

מיהו נשיא מדינת ישראל שהיה בעברו
טייס?

עזר ויצמן

5

מה היה בסיס חייל האוויר הראשון?

חצרים

6

מה הפירוש של :פצ״א ,כצ״א ,סצ״א,
מצ״א?

פנס צוות אוויר /כפפות /סכין /
משקפיים

7

מה הפירוש של קא"ב?

קרב אוויר בודדים

8

(שאלת מהירות) כמה שיותר שמות
עבריים של מטוסים בחייל האויר

ברק ,רעם ,נץ ,כפיר ,עייט

9

כמה זמן נמשך קורס טייס?
א 2 .שנים
ב 3 .שנים
ג 4 .שנים

רכב 1

ב'

10

לכמה שנים טייסים חותמים קבע?

 9שנים

11

מי כוכב הסרט 'טופ גאן' (אהבה
בשחקים)?

טום קרוז

12

מי מהסלבס שאתם מכירים בוגר
קורס טייס?

(אנחנו לא מצאנו)

13

מה עושה את הפס הלבן/ציורים
באוויר שמשאירים מטוסים בזמן
המטס?

שחרור דלק
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רכב 2

רכב 3

מס'
שאלה

שאלה

תשובה

14

באיזה עיר כיהנו  2ראשי עיר שסיימו
קורס טייס?

תל אביב .צ'יץ' וחולדאי

15

מיהי אליס מילר?
א .טייסת הקרב הראשונה בחייל
האוויר
ב .נאבקה למען פתיחת קורס הטיס
בצה"ל לנשים
ג .האסטרונאוטית הראשונה

ב'

16

מה מיוחד בבסיס חצרים?
א .הבסיס הראשון של חייל האוויר
ב .נמצא בו מוזאון חיל האוויר
ג .נמצא בו בית ספר לטיסה
ד .כל התשובות נכונות

ד'

17

(שאלת מהירות) כתבו כמה שיותר
שמות עבריים של מסוקים בחייל
האויר

פתן ,שרף ,צפע ,קוברה ,עטלף,
פנתר ,דולפין,

18

מה זה בנ״ז חייל האוויר?

בודד נגד זוג

19
20

כמה מטוסי אויב הופלו בקרבות אוויר
ע״י מטוסי חייל האוויר לאורך כל
השנים?
יש לכם  2ד' לשלוח הקלטה של
כולכם של שיר שמופיעה בו המילה
אווירון  /מטוס

רכב 1

687

17

באיזה מלחמה היה מבצע ׳מוקד׳
וכמה מטוסי אויב הושמדו?

ששת הימים 450 ,מטוסים ,רובם
על הקרקע.

18

השלם את המשפט :׳הטובים לטייס
ו...׳

הטובות לטייסים

19

באיזה דרגה מסיימים קורס טייס?

סגן

20

מה המהירות המירבית של ?F-15
א 2700 .קמ"ש
ב 1600 .קמ"ש
ג 800 .קמ"ש

א'

סיכום נקודות
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רכב 2

רכב 3

דוגמא להזנקה למשחק:

ברוכים הבאים
לתחרות הרכבים הגדולה במדינה

טריוויה חיל האוויר
מנצח  -הרכב שיענה נכון על השאלות!!!
מותר להיעזר בחבר טלפוני ,אינטרנט
או כל עזרה שיש ברשותכם.
כדי להצטרף למשחק עליכם קודם כל להירשם:

שלחו למספר_____________
את :שם הנהג
ושמות הילדים שברכב!
רוצים לנצח? קדימה ...צאו לדרך!
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