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 ההמירוץ לסוכ

 בהשראת "המירוץ למיליון"

 

 :מטרות

 קבוצה גיבוש 

 ומהנה חווייתית בדרך צוות בעבודת התנסות 

 מנהגי חג הסוכות הכרת 

 

 :חומרים

 למשימות אביזרים  

 למשימות פרסים  

 

 טבלת משימות:

 אביזרים דרושים המשימה  
הכנת שרשרת לולאות  משימת שירשור 1

 שתקיף את כל המשפחתון
 רצועות נייר צבעוניות ליצירת

 שרשרת, דבק פלסטיק
תחרות בניית הסוכה הגדולה  שלומית בונה סוכה 2

 ביותר
 קפלות או מקלות ארטיק 03

הרכבת פאזל גדול של  ארבעת המינים 0
 ארבעת המינים

, 0Aמדפיסים את התמונה בגודל 
מדביקים על בריסטול עבה או 

 קרטון ביצוע וגוזרים כפאזל
מי הקבוצה  –תחרות בדיחות  והיית אך שמח 4

 הכי מצחיקה
 

 רימונים וקערות תחרות קילוף רימונים ירבו זכויותינו כרימון 5
מי יצליח למצוא  –תחרות  ושמחת בחגך 6

כמה שיותר מילים בפסוק: 
"ושמחת בחגך והיית אך 

 שמח" תוך זמן קצוב

 בחגך ושמחת דף שכותרתו: "
 "שמח אך והיית

 ת-דף מא ת-תחרות ברכות מא ת-שנה טובה מא 7
תחרות הקפת המגרש או  הקפות 8

 הקבוצה
 

 בלונים כמספר המשתתפים מתוך הפעילות בלונים מצעד כל ישראל ערבים זה לזה 9
תחרות מי הראשון שיצליח  שמחת בית השואבה 13

למלא את הדלי בעזרת קשית 
 בלבד

דליים וקשיות כמספר  2
 המשתתפים

תחרות נשיפת העלים  רוח סתיו ושלכת 11
לערימה  הפזורים בחדר

 מסודרת

 עלי שלכת )אפשר מנייר(

+סקוץ', כרטיסי דמויות מפורסמים  התאמת השמות לדמויות מי האורח בסוכה 12
 כרטיסי שמות ומידע על הדמויותו

לסדר את שבעת המינים לפי  שבעת המינים 10
 הפסוק: "ארץ חיטה ושעורה..."

 כרטיסי שבעת המינים

 

 

 

https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/06/odt_activities-1.pdf
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 א ____________________

 ב____________________

 ג____________________

 ד____________________

 ה____________________

 ו____________________

 ________ז____________

 ח____________________

 ט____________________

 י____________________

 כ____________________

 ל____________________

 מ____________________

 נ____________________

 ס____________________

 ע____________________

 פ____________________

 צ____________________

 ____________________ק

 ר____________________

 ש____________________

 ת____________________
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 אברהם
היה הראשון 

שהאמין באלוקי 
 ישראל

 יצחק
נלקח על ידי אביו 
להיעקד על הר 

 המוריה

אבי שניים עשר  יעקב
 השבטים

 יוסף
אחיו זרקו אותו 

ומכרו אותו לבור 
 למצרים
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 משה
 

גדול הנביאים 
 שקמו לישראל

עליו נאמר: "אוהב  אהרון
 שלום ורודף שלום"

 דוד
כבש את ירושלים 
וקבע אותה כבירת 

 ישראל
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