
 

 יישובי לגן החיות. טיול
 .12.4יום ראשון יח' ניסן, 

 :ובו לטיול תיק להכין כדאי 
 כובע 
 קטן מים בקבוק  
 10 לארוחת וירקות כריך. 
 חטיף  

 
 

 יצאנו לטיול 10:00 
 

 'לנסוע' ומתחילים למכונית נכנסים .סיר של מכסה או מחישוק לנהג והגה סאותימכ מכונית בבית הכינו
 (!!!מאחורה לריב לא ,ילדים)
 

 :לדרך משחקים 
 מסלול על החליטו. םדודי או וסבתא לסבא כשנוסעים שרואים מה בכל להיזכר נסו -'רואים מה .1

  נסיעה
 פריטים שיותר כמה -מהדרך זכרונות והעלו

 שבה המילה של האחרונה ובאות באמצע עוצר מישהו ,לדרך שיר מתחילים -בהמשכים שיר  .2
 .עצרו
 הלאה וכן חדש שיר למצוא צריך

 אנשים של שמות גם שהם חיות של שמות שיותר כמה למצוא  .3
 

 :החיות כלובי בין הסיור את מתחילים ,החיות לגן הגענו 
 רקע להוסיף, היד כף בעזרת ברווז או ברבור מצייר ועליו בריכת הברבורים: כל אחד מקבל דף 

 !גדול אחד ברבורים לאגם יחד הציורים כל את ולחבר כחול
 פריטים 5 כ לו ומביאים העיניים את לו מכסים ,החולד שיהיה מישהו בוחרים  :החולד כלוב 

 ולכסות להתחלף אפשר .מישוש , ריח ,טעם ,השמיעה חושי בעזרת לזהות צריך הוא אותם
 העיניים את אחר למישהו

 החיות מלך -לאריה וכתר שרביט הכנת :האריות כלוב 

 חצר או מסדרון/בסלון לנקודה מנקודה קנגורו קפיצות תחרות :הקנגורו כלוב 
 גמל כמו הרבה הכי שותה מי -מהבקבוק שתיה תחרות :הגמל כלוב… 

 
 

 10- ארוחת- 
 עם כריכים להכין ניתן , ואיכלו וירקות כריכים הוציאו !רעבים אנחנו גם אבל הארנבים לכלוב הגענו
 !עליהם חיות של צורות

 
 :בסיור ממשיכים ואנחנו ושבענו אכלנו

 
 תוקעים ובו תפוח/בצק/מפלסטלינה קיפוד הכנת :הקיפודים כלוב 

 ספגטי/מסמרים/גפרורים/קיסמים
 שבחדר השני לצד אחד מצד ,נחש כמו -הגחון על זחילה תחרות :הנחש כלוב 

 אותו מחקים והאחרים משונות תנועות או פרצופים עושה אחד מישהו :הקופים כלוב 
 למצוא יש ..…בבידוד שלה המאכיל אבל ירוקים עלים לאכול אוהבת ירפה'הג :ירפה'הג כלוב 

 פריטים 10
 אחד במקום אותם ולסדר הבית במרחבי ירוקים
 מהר אותו נאכל בואו !שהבאנו החטיף את לחטוף רוצה השועל חטפני :השועל כלוב! 
 מהמילה להוציא יכול שהוא מילים שיותר כמה דף על כותב אחד כל :האנטילופה כלוב 

 'אנטילופה'
 
 !החיות גן קיוסק 

 :לבד נכין בואו ..החיות בגן נורא יקר אבל ארטיק או קרטיב לקנות רוצים
 ומקפיאים פ"ח כפית מכניסים , הטעם לפי מרוכז מיץ מכינים פ"ח כוס בתוך :קרטיב
 פ"חדת לכוסו ולשפוך שוקולד להמיס) ולשוק הופך וזה חם בחלב שטובלים חלבי שוקולד :חלבי ארטיק
 )ולקרר כפית או מקל לשים,קטנות

 
 שם את בגוגל כותבים .ועוד חתול ,כלב ,טיגריס ,נמר ,אריה :בגוגל חיות ליטוף :ליטוף פינת 

 אחת , החיה



 

 את להכניס אפשר ,החיה את 'ללטף'ו להיכנס ,מימד בתלת החיה היא נותן שגוגל הראשונות האופציות
 החיה

 .החיה את מלטפים להצטלם ואפשר (הטלפונים בכל קיים לא) 'האישי במרחב צפיה'ל
 הגדול מהדוב מפחד מי' -משחק .1 :הדובים כלוב' 

 ")הדובים כמונו מי") הדובים ריקוד את ולרקוד לבן כרית להכניס .2
 וכשקופצים ים חיית של שם לומר צריך לים כשקופצים 'יבשה ים' משחקים :ויבשה ים חיות 

 לומר צריך ליבשה
 .אחר שם פעם בכל ,השמות על לחזור אסור .יבשה חיית של שם

 
  -סיור וירטואלי בגן החיות 

 חיות תלת מימד -quiverנכנסים לאתר שנקרא 
 נמיות. יש שם מאגר תמונות, הרבה  מהם חי

 מדפיסים את הדפים ונותנים לילדים לצבוע.
  quiverלאחר מכן מורידים בפלאפון את האפליקציה 

 מניחים את התמונה הצבועה  וסורקים אותה באמצעות האפליקציה והתמונה מתעוררת לחיים.
 

 ❤שימו לב:
 לא לגזור את הדף כי הקוד לסריקה נמצא בתחתית הדף.

 
 נחמד להתנסות. -ת ללחיצה למצבים נוספיםבחלק מהתמונות יש אופציו

 
 :צהריים פיקניק 13:30

 
 :משחקים חזור בדרך ,למכונית וחוזרים החיות מגן נפרדים*

 עד 'וכו ?מפורסם ?בת או בן זה ?חי הוא :שאלות י"ע אותה לזהות וצריך דמות בוחר מישהו -אישיות
 שמגלים

 .הדמות מיהי
 !טובה נסיעה

 !חשוב!חשוב !חשוב !חשוב !חשוב !חשוב !חשוב!
 0504777606 -רעות משהל תמונות ולשלוח לתעד לשכוח לא

 !שלנו בקליפ אותם ולשתף שעברו משנים וסבתא סבא עם החיות בגן מביקור תמונות לבקש גם אפשר
 __!הבאה בפעילות שוב נתראה !בטיול שנהניתם מקווים

 

 

http://www.quivervision.com/coloring-packs/%23quiver-vol-2

