ערב ישראלי
כיבוד :אפשר להכין פלאפל עם טחינה ,או ארוחת בוקר ישראלית (סלט קצוץ ,ביצים ,גבינות מיץ תפוזים
וכ'ו)
חלק  :1כל אחד מספר משהו אחד שהוא אוהב בישראל.
חלק  :2מחלקים לכל קבוצה מפה אילמת של ישראל והם צריכים לנחש כמה שיותר מקומות /.אפשר גם
לעשות חידות בציורים על כל מיני יישובים בארץ.
חלק  :3מלך הטריוויה -ידיעת הארץ
קטגוריות-
התיישבות:
 -011מהו מושב העובדים הראשון בארץ? נהלל
 -011מי זכתה לכינוי העיר העברית הראשונה? תל אביב
 -011מי כונתה "אם המושבות"? פתח תקווה
 -011מי היא בירת הנגב? באר שבע
 -011איזו צורת התיישבות ייחודית רק לישראל? קיבוץ
 -011על שם מי הישובים הבאים :זכרון יעקב,מזכרת בתיה ,בנימינה ,גבעת עדה?
(על שם הברון רוטישלד ומשפחתו שכונה גם "הנדיב הידוע")
חגים ומועדים:
 -011מהם שלושת הרגלים? סוכות פסח ושבועות.
 -011מה מציינים בה' באייר? יום העצמאות של מדינת ישראל
 -011לשם מה צמים בט' באב? לזכר חורבן בית המקדש.
-011באיזה חג נוהגים לעלות לקבר רשב"י? ל"ג בעומר
-011את תפילת התשליך אומרים ליד? מקור מים
 -011מהם שבעת המינים? חיטה ,שעורה ,גפן ,תאנה  ,רימון ,זית תמר.
אישים:
 -011מי היה גואל אדמות העמק? יהושע חנקין
 -011מי אמר את המשפט "אם תרצו אין זו אגדה"? הרצל
 -011מיהו המשורר הלאומי? חיים נחמן ביאליק
 -011מי היה נשיאה הראשון של מדינת ישראל? חיים ויצמן
 -011מי היה ראש מחתרת נילי? אהרון אהרונסון
 -011מי נהג לעמוד על הראש ומה היה תפקידו? דוד בן גוריון ראש הממשלה הראשון
השפה העברית:
 -011מה המילה הנרדפת למילה שטיח? מרבד
-011איך אומרים בעברית צ'יפס? טוגנים
 -011משקפיים  ,זכר או נקבה? זכר
 -011מהו תקריש? ג'ל לשיער
 -011מהו תצרף? פאזל
 -011מי כונה מחייה השפה העברית? אליעזר בן יהודה

טבע ובעלי חיים:
 -011מהו ההר הגבוה בישראל? חרמון
 -011על איזה הר התרחשה שריפה גדולה לפני כמה שנים? הר הכרמל
-011מיהי הציפור הלאומית של מדינת ישראל? דוכיפת
-011עם איזה נחלים מתאחד נחל דן? נחל חרמון ונחל שניר
 -011איזו חיה אפשר למצוא בנחל אלכסנדר? צבים
 -011איפה אפשר למצוא מערות קולומבריום -מערות לגידול יונים? בית גוברין
גבולות ושכנות:
-011מי הן שכנותיה של מדינת ישראל? סוריה לבנון מצריים וירדן
-011עם אילו מדינות יש לנו הסכם שלום? מצרים וירדן
 -011היכן שלושת הגבולות הימיים שלנו? בים התיכון ,בים המלח ובים הסוף.
-011איפה נמצא הגבול שלנו עם רצועת עזה? בדרום
 -011עם איזו מדינה יש לנו גבול בים המלח? ירדן
 -011אצל איזו מדינה נמצא החלק השני של החרמון? סוריה
אם יש זמן ולילדים עוד יש כוח אפשר לעשות תחרויות בין הקבוצות:
 לכתוב כמה שיותר ישובים שיש בהם מספריםלכתוב כמה שיותר ישובים לפי אות מסוימת-וכ'ו

