
 

 זזים ויוצאים לטיול יום העצמאות בבית
 

בדרך כלל בחג העצמאות יוצאים לטייל ולראות את הארץ וגם לעשות פיקניק בצל איזה עץ או בחצר 
מדרכת הבניין משחק  ת הסלון אופעם חברים. כיוון שהשנה אנו מקורקעים אפשר לעשות על רצ

 עד שנאכל או עד שנצא באמת. זיכרון ומשחק התמצאות בארץ
 

  משחק זיכרון:
ריבועים קטנים יותר  16-הכינו טבלה )ציירו בגיר או הדביקו מסקינג טייפ( ריבוע גדול המחולק ל -

(4X4 .) 

 (. בכל ריבוע הדביקו/ציירו משהו שצריך לקחת לפיקניק )אפשר לעשות רשימה עם הילדים -

 מהדברים שבטבלה.  4-5הכינו כרטיסיות שונות ובהן שילוב של  -

 לאסוף את הדברים שיש ברשימה: ימההמש -

 לגוון ולאתגר הילדים על ידי: אפשר
o  לאסוף הדברים תוך כדי קפיצה על רגל אחת/שתי רגליים בין הפריטים )לא לפי סדר או לפי

 הסדר שמופיעים בכרטיסיה(.

o ( לשים רגלX2( ויד )X2 )  בכל משבצת שהפריט שבה מופיע בכרטיסיה )כמו במשחק

 ם( טיפרי 4פלונטר( )פעילות זו אפשרית עם רשימה של עד 

o ולאסוף  ללמוד במשך דקה )פחות או יותר בהתאם לגיל הילדים וכישוריהם( מה יש ברשימה

 .שרשומים בכרטיסיה( לפי הסדר)באופן אקראי או אותם 

 
 קום וקפוץ בארץ:

ליד המפה הכינו את  המדרכה/רצפה את קווי המתאר של המדינה )גבולות + ימות וכד'(.הכינו* על  -

 מערב(-דרום, מזרח-שושנת הרוחות )חיצים עם ציון הכוונים: צפון

ציינו על המפה נקודות ציון חשובות לכם )הימות השונות, ירושלים, אילת חיפה, הישוב שלכם, הישוב  -

 ל ...של סבא וסבתא, מקום שאוהבים לטיי

המשימה: ללכת/לקפוץ ממקום ל מקום. בהתאם לגודל המפה אפשר להגביל מספר צעדים/קפיצות,  -

: 'מריצה' שניים , לקפוץ על רגל אחת, במינימום צעדים בין מקומות רחקיםןאפשר ללכת עקב בצד בוה

קצרה  ... כמו כן, אפשר לבקש שילכו בדרך הכי ארוכה או הכיהולכים כשרגל אחת קשורה לאחרת, .

 בין מספר נקודות וכו'.

אפשר לגוון בשירת שירים בהם מוזכר שם המקום אליו הולכים; או לחילופין, לחשוב על שיר שמוזכר  -

בו מקום, לסמנו על המפה ולקפוץ לשם; מישהו מתחיל לזמזם/לשיר שיר והראשון שיודע היכן המקום 

 על המפה יגיע לשם בקפיצה/ריצה.

 
 
 

 .רים או הילדים היותר גדוליםההו - * יכולים להכין
 ניתן לעשות זאת בעזרת גירים או מסקינג טייפ.

 


