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אלסקהתשבץ



?תוכלו לעזור לדוב להגיע לסלמון



?כיצד יגיעו הילדים לבקתה



תוכלו להראות . הניבתן לא מוצא את הדרך להוריו
?לו



?כיצד יוכל להגיע לאגם. המוס צמא



השלם את הציור מימין ולאחר מכן צבע את המוס



השלם את הציור מימין ולאחר מכן צבע את הדובים



נסו להעתיק את צורת הלויתן בריבוע הריק



נסו להעתיק את צורת הלויתן בריבוע הריק



טריוויה
(תשובות בעמוד האחרון)

?כיצד יש לנהוג כדי להמנע מהתקלות עם דוב.   1

?מה אסור לעשות אם נתקלים בדוב.   2

?מה זה מיחזור.   3

?ליבנה וצפצפה, מהם אשוחית.   4

?לאורך כמה זמן השמש לא שוקעת בקיץ, בצפון אלסקה.   5

?לאורך כמה זמן השמש לא זורחת, בצפון אלסקה.   6

?מהי הבהלה לזהב.   7

?הזהב השחורמהו .   8

(8;17;20)? הפסגות הגבוהות בארצות הברית נמצאות באלסקה20כמה מתוך .   9

?מיליוןאו כשלושה ; כמיליון; כמאתיים אלף: כמה אגמים יש באלסקה. 10



?איך נוצר קרחון

לא סתם יורד , קריםממש -ממש-כלומר ממש, באזורים קרים מאוד
כל כך הרבה שלג יורד עד שבחלקים מסוימים  . הוא נערם. שלג

נערם  כך שבכל שנה הערמה שנוצרת לא נמסה לחלוטין אפילו בקיץ 
.יותר ויותר שלג

השלג מתחיל  , שנה נוצרת עוד שכבה של ערימת שלגשבכל בגלל 
שהשלג נערם  משום . להדחס יותר ויותר עד שהוא הופך לקרח

.מטההקרח שנוצר מתחיל להחליק ,כ במקומות גבוהים"בדר

אבל בעצם הוא זורם בקצב איטי מאוד , הקרחון אמנם נראה קפוא
הוא גורף איתו כל מה  , ומכיוון שהוא כל כך גדול וחזק. לכיוון הירידה
.  ואפילו חלקים של הרים, עצים, סלעים: שעומד בדרכו



לילדים  פעילויות 
קרחונים-

?חוט... רוצים לדעת איך מוציאים מהמים גושי קרח באמצעות

:מצרכים

מלח גס-

צבעי מאכל-

קערה-

קוביות קרח-

חוטי תפירה עבים-

:הפעילות

.  בעזרת כמה טיפות של צבע מאכלצבעו מלח גס

.  קערה במים והוסיפו לתוכה קוביות קרחמלאו 

.  מעט מלח צבוע בקערה והניחו חוט על גבי קוביות הקרחפזרו 

קוביית הקרח תתחיל תהליך התכה קצר . שתיים-דקההמתינו 
הקרח מותך  : הסיבה. ואז תקפא שוב עכשיו עם החוט בתוכה

'  אך המלח שהומס במים מוריד את טמפ. מים פושרים' בטמפ
.כעת יוכלו הילדים לדוג את הקרח.הקיפאון



המשך פעילויות  
-לילדים

קרחונים

(בחדר ולא בקרוואןלא –פעילות חוץ )סליים קרחון . 2

:מצרכים

וכחולבצבע לבן נצנצים -

(נמצאת בכל חנות יצירה)בוראקס ליצירת סליים אבקת -

דבק פלסטי לבןבקבוק -

כחולמאכל צבע -

גדולה                                         קערה -

:הפעילות

מלאו את הבקבוקון . את כל בקבוקון הדבק הלבן לקערהשפכו 
ערבבו עד שנוצרת תערובת . הריק במים ושפכו אותם לקערה

הוסיפו  . טיפות צבע מאכל המשיכו לערבב3-5טפטפו . אחידה
(.  זה הכיף)מהם את הנצנצים והרבה 

שפכו אותה  . כפית של בוראקס בחצי כוס מים חמיםערבבו 
עד שהתערובת דביקה מספיק  לקערה והמשיכו לערבב

☺הזה ואל תגעו בדבר התרחקו מהילדים . לסליים



סמנו את ההבדלים בין העקבות

דוב זאב שועל



מתחו קו בין החיה לעקבות שלה



י העברת קו בין הספרות בסדר עולה "השלימו את הציור ע



צביעה
חופשית



צביעה
חופשית



צביעה
חופשית



צביעה
חופשית



צביעה לפי  
מפתח הספרות



צביעה לפי  
מפתח הספרות

אדום1.

תכלת2.

כתום3.

ירוק בהיר4.

צהוב5.



ב"ארהמפת מדינות 
ב צבע בצבע אחר"צבע את אלסקה בצהוב וכחול וכל אחת משאר מדינות ארה



לפי אגדות עם אסקימואיות, הכוכבים בשמים
הם יצורים חיים אשר נשלחו עקב סיבות לא ברורות  . עבור האסקימואים הכוכבים לא נמצאים בשמים בגלל אורם או על מנת לכוון את דרכי הנוודים

.לעולם לא סוטים ממסלולם הקבוע מראש, ותעתועי גורל לשוטט לנצח בשמים

.אחד מאותם היצורים שעזב את האדמה והלך לנדוד בשמים היה נאנוק הדב

הוא רץ מהר יותר  . נאנוק ידע היטב שלא מתעסקים עם הכלבים האלו וניסה לברוח. יום אחד נאנוק הותקף בפתאומיות על ידי להקת כלבי ציד אכזריים

אך , במהלך המרדף הסוער והמתיש הם הגיעו קרוב מאוד לקצה העולם. המרדף לקח שעות והוא לא הצליח לחמוק מהם. ויותר אך הכלבים בעקבותיו

.כאשר לבסוף הגיעו לשם הם נפלו ישר מהקצה אל השמים והפכו לכוכבים. לא נאנוק ולא הכלבים שמו לב לכך

.  הם נאנוק הדוב ולהק הכלבים-עד היום הזה-אך לאסקימואים, כוכבים אלו הם שבע האחיות מקבוצת הכוכבים שור, לשאר העולם

(.מה שאנחנו קוראים לו הדובה הגדולה)ענק ( קאריבו)ממש מעליהם האסקימואים רואים  איל צפון 

האסקימואים רואים כוכבים בצורת שלוש  , בקו האופק בין המנורה לקאריבו(. עבורנו מדובר בקסיופאה)מהצד השני יש צבר כוכבים בצורת מנורת שמן 

(.אנחנו קוראים להם אוריון הצייד)אלו הן המדרגות המובילות מהארץ לשמיים . עקבות בשלג

הכוכבים הם אורות הרחבה וכשהריקודים  . נערך נשף לאבות הקדומים של האסקימואים והם יוצאים לרקוד, כשהלילות חשוכים במיוחד, לפעמים

אורורה  : אלו כמובן אורות הצפון. מתכווצים ומשתנים ללא הרף בשמים, הם מתפשטים. נוצצים מבהיקים ומרהיבים, מתחילים האורות מסתחררים

.בוראליס



הכוכבים  –המשך 

.הם רואים אותה כנערה צעירה ומסנוורת ביופיה. עבור האסקימואים הכוכב האהוב והנפלא ביותר הוא השמש

רודף אחריה מסביב כך שהיא אינה  –( אנינגן)הירח –בעונה זו אחיה של השמש . זוהי עונת שמש החצות. בקיץ הארקטי הקצרצר היא היום והלילה שלהם

.  יכולה לעבור את האופק

לפעמים הכלבים משתובבים קצת יותר מדי וקופצים מעבר לאופק לעבר עקבות השלג וכך  . אנינגן הוא ציד גדול ובאמתחתו להק כלבי ציד לא פחות מוכשר

.אלו הם הכוכבים הנופלים. יורדים מהשמים לארץ

משחקים ובדיחות ולפעמים היא יוצאת , זו חובבת שטויות(. נסו להגיד את זה מהר)לאחר הציד אנינגן הולך לנוח קצת באיגלו עם אחייניוו אירדירוירסונג 

לפני שהם צוחקים כן הם מוודאים טוב טוב  . היא עד כדי כך מצחיקה שאם האסקימואים רואים אותה הם מתפקעים מצחוק. מהאיגלו לרקוד ולקפץ בשמים

זה לא טוב לעצבן אותה משום שהכשהיא . משום שאם אירדירוירסונג תדע שהם צוחקים עליה היא תתעצבן, שאף אחד מהמכשפים הגדולים בסביבה

.יופיטר–ויכולה גם לקרוא לאמא של אנינגן והשמש , כועסת היא אוכלת את מי שצחק עליה

אולם גם כוחם  . והאסקימואים יראים מהם( במיוחד אנגאקוג החזק מכולם)הם עצמתיים מאוד . יש הרבה מכשפים וקוסמים גדולים בתרבות האסקימואים

.הגדול לא יכול אל מול הכוכב יופיטר

.יופיטר מסכלת הרבה פעמים את מזימות הקוסמים והמכשפים ואם היא כועסת עליהם היא עלולה לטרוף אותם



אגדה אסקימואית עממית: העורב והשמש

רק  . מתי ללכת לגן ומתי לאכול ארוחת ערב, לא ידעו מתי לקום ומתי ללכת לישון. הם היו מוקפים בשמים שחורים. ילידי אלסקה לא ידעו מהו אור יום

, עם אור יום תוכלו ללכת על הקרח יותר בקלות: "בא העורב אל האסקימואים ואמר להם. ידע כי הוא קיים, משום שאהב לנדוד למקומות רחוקים, העורב

".שהריח שלהן הוא ממש לא משהו, לראות לרחוק יותר ולהשתמש פחות במנורות השמן שלכם

יוכל להשיג  , אך הדגיש כי משום שהינו קטן, הסכים העורב. התלהבו האסקימואים מאוד וביקשו מהעורב שינסה להביא להם מאור זה לאור חכמתו הרבה

.רק מעט

הוא עף דרומה ואחרי דרך ארוכה ומפרכת ראה מעט אור בוקע מחלונו של אוהל אינדיאני  . יצא העורב לדרכו המסוכנת, כרגיל שחור משחור, יום אחד

.במחנה אוהלים גדול הצמוד ליער

ולאחר זמן קצר יצאה ביתו של המנהיג אל הנחל כדי , הוא הבין כי האוהל שייך למנהיג השבט. התיישב העורב לנוח על ענף קרוב לאוהל, משום שהיה עיף

.הפך עצמו לגרגר חול קטן שנצמד לפרוותה של הילדה וכך חזר איתה לאוהל,העורב ניצל את ההזדמנות . למלא מים במימייתה

שם הציק לו עד שהמסכן פרץ  , קפץ מהפרווה לאוזנו של התינוק( כעת גרגר חול)העורב . שטוף באור השמש, באוהל ראה ילד קטן משתובב על הרצפה

.בבכי

(המשך בעמוד הבא)



המשך: העורב והשמש
(המשך מהעמוד הקודם)

.גרגר החול לחש משהו לילד והוא יילל לאביו כי ברצונו עוד מאור השמש להשתובב איתה. שאל מנהיג האינדיאנים את בנו, "?מה קרה"

".  כדי שהמשחק יהיה מהנה יותר, בקש גם קצת חוט", כעת לחש גרגר החול לילד. גלגל אותו לכדור ונתן לילדו, המנהיג הוציא מקופסאת עץ קצת אור יום

.כעת יכל הילד לזרוק ולמשוך את הכדור והשתולל בצחוק ומהנאה. הילד ביקש את מה שאמר לו העורב והמנהיג קשר שרוך סביב הכדור

חטף את  , הפך עצמו שוב לעורב, זינק מאוזנו של הילד, העורב ניצל את ההזדמנות. לאחר זמן מה יצאו המנהיג וביתו מהאוהל והשאירו את הדלת פתוחה

.שם התיז הכדור הקטן אור על פני הקרח. העורב שב בדרכו הארוכה והמפרכת אל אלסקה. כדור האור והידק את השרוך במקורו

בהם האיר  . כדור האור הקטן הספיק לכמה חודשים. ורקדו ושרו זמן ארוך, הם נדהמו מיופי האדמה השמים והטבע. יצאו האסקימואים מבתיהם וחזו בפלא

אולם לאחר כמה חודשים אזל אורו של הכדור והושך שוב שרר במלוא תפארתו  . עבודתם וחייהם של האסקימואים, על האדמה יום וליל על משחקיהם

.והעורב הסכים, אזי התחננו תושבי אלסקה שוב לעורב שיביא כדור אור נוסף. באלסקה

אזי  , באביב העורב חוזר עם מתנת כדור השמש הקטן. לכן מאז שורר בחורף חושך מוחלט והתושבים מחכים לחזרתו של העורב ממסעו הארוך והמסוכן

.עד שהאור נגמר וחוזר חלילה, נהנים התושבים מאור יום גם בלילה
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תשובות לתשבץ



תשובות לטריוויה
להרחיק את המזון ממכם . וימנע מלהתקרב( מחיאות כפיים או שירה)יש לעשות רעש כדי שהדב יבחין בנוכחותכם 1.

להצטייד  (. לתלות את המזון במקום גבוה ורחוק מלינת השטח בעת שמטיילים; לזרוק שיירי מזון בפחים ייעודיים)
.בספריי נגד דובים

.לדבר בקול רם, לברוח2.

למשל שימוש חוזר בנייר או . שימוש חוזר בחומרים כדי לא לייצר פסולת מיותרת המסוכנת לכדור הארץ: מיחזור3.
-https://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L:דוגמאות למיחזור מדליק לילדים ומבוגרים אפשר למצוא כאן. פלסטיק

4835788,00.html

!(נסו לזהות אותם במהלך הטיול)עצים נפוצים בצפון אמריקה ואלסקה 4.

.חודשים3-השמש לא שוקעת בקיץ במשך כ, בארו, בעיירה הצפונית באלסקה5.

.בחורף בבארו היא לא זורחת כחודשיים6.

בה נמשכו המוני אנשים לחיפוש  ( ותחילת המאה העשרים19סוף המאה ה )הבהלה לזהב היא כינוי של תקופה 7.
נטישת  . נהירה זו של אנשים לאלסקה הובילה להקמה ופיתוח של עיירות רבות באלסקה. זהב בנהרות והרים

.הכורים לאחר התקופה היתה כה מהירה עד כי חלק מהעיירות הנן עיירות רפאים כיום

מאגרי הנפט הנרחבים מהווים קרקע נפיצה לסוגיות פוליטיות  . הנפט הוא חומר גלם חשוב באלסקה. נפט8.
?תוכלו לחשוב מה יכולות להיות העמדות השונות סביב סוגיות קידוחי הנפט. וחברתיות
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