מרוץ עצים – תחרות ניווט יישובית!
פעילות קהילתית מותאמת לימי הקורונה
הפעילות תתבצע בתוך היישוב במסגרת הנחיות הקורונה.
מהלך הפעילות :יש להערך מראש ולבחור מסלול בתוך היישוב הכוללים עצים מגוונים (נספח א) .מטרת המשתתפים למצוא
את העצים המסומנים במסלול ,לענות על חידה/לבצע משימה ,להצטלם עם העץ ולשלוח בהודעת  smsלאיש הקשר הנבחר
ביישוב את התמונה עם התשובה לחידה/ביצוע המשימה.

קהל יעד :על מנת לפנות לכלל קהלי היישוב ,מומלץ להציע שתי אופציות למסלולים:

 .1מסלול עממי – משתתפי המסלול יקבלו מפה מצוירת וברורה של היישוב לפי רחובות/מבנים מרכזיים ביישוב ,הכוללת
מספור של הנקודות בהן נמצאים העצים .בכל נקודה במפה יופיע ברקוד עם מידע על העץ .את העצים יש לסמן (למשל:
סס"ל ,אפשר להוסיף ללוגו של היישוב עץ ולהוסיף את המשפט "חפש את העץ" ולהכין שלט קטן לכל אחד מהעצים
במסלול) .בכל עץ תהיה חידה או משימה .לאחר הביצוע על המשתתפים להצטלם עם העץ ולשלוח בהודעת  smsלאיש
הקשר הנבחר ביישוב את התמונה עם התשובה לחידה/ביצוע המשימה.

 .2מסלול ניווט תחרותי – בניווט תחרותי נלקחים בחשבון שני פרמטרים :מספר הנ.צ שנאספו והזמן שלקח למשתתף להגיע
לנק' הסיום .מועדוני ניווט ספורטיבי ( לחצו כאן לרשימת מועדוני הניווט) פרוסים במספר מוקדים בארץ וניתן להעזר בהם על
מנת לבנות מפת ניווט ספורטיבית ליישוב שלכם .במידה וזה לא מתאפשר ,אפשר להכין מפה מצוירת של היישוב ללא מבנים
מרכזיים ושמות הרחובות למשל ,ובכך לאתגר את השתתפים .במסלול זה אין משימות וחידות (הם מתחרים על זמן).
המשתתפים מקבלים כרטיסיית ניקוב/סימון ובכל נ.צ עליהם לנקב/לסמן את הנקודה .בתחילת כל מסלול ינתן למשתתף
שעה מדויקת ,בה הוא צריך לשלוח תמונה שהגיע לנקודת הסיום ולצלם את כרטיסיית הניקוב/סימון שתדעו בכמה נ.צ הספיק
להיות.

בנקודת הסיום אפשר לסדר על שולחן/בארגז מראש שתילים של פרחי העונה ,שתילי תבלין ,כאשר בכל אחד מהם שלט עם
שם המשפחה/הקפסולה ואיחולי ט"ו בשבט שמח ואפשר גם להכין מסגרת של תמונה גדולה בה כל משפחה/קפסולה
מצטלם ושולח את התמונה לאיש הקשר.

כל משפחה/קפסולה בנפרד (ברישום מראש) ,תבחר באחת משתי האופציות :מסלול עממי או מסלול תחרותי וכן תבחר
שעה בה היא מעוניינת להשתתף (יש כמובן להכין מראש קובץ רישום מסודר) .בנקודת הפתיחה יחכו שני ארגזים עם מפות
(ארגז לכל מסלול) וכל משפחה/קפסולה תיקח את המפה ע"פ המסלול הנבחר.

ההכנות הדרושות:


בחירת מסלול (אם ישנה אפשרות ליותר ממסלול אחד ,הדבר יגדיל את האפשרות למשפחה/קפסולה נוספת להיות
באותו זמן)



הכנת מפות – מסלול עממי ,מסלול תחרותי



סימון העצים (סס"ל ,לוגו)



בחירת חידות/משימות והכנת עזרים במידת הצורך



בחירה של איש הקשר אליו המשתתפים שולחים את התמונות



פרסום ומידע למשתתפים – חשוב לציין שיש להוריד לטלפונים אפליקציה לסריקת ברקודים



לניווט התחרותי מומלץ לדאוג לפרס – למשל עץ פרי

במידה ולא ניתן לקיים במסגרת היישוב את הפעילות ,ישנה אפשרות לערוך התאמה לאותה פעילות בחצר הבית.
נבחר בצמחים שנמצאים בחצר ביתנו .נצייר מפה לחצר שלנו ובה נסמן את הצמחים הנבחרים (אפשר להכין לוגו משפחתי
ביחד עם היל דים) .נוסיף חידה/משימה נבקש מהילדים להצטלם ובסוף נערוך את הכל ביחד למצגת ,בה נוכל להתבונן יחד כל
המשפחה.
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חידה/משימה

ברקוד

לוקחים אחריות על הטבע ועל הסביבה
שלנו! קחו שקית מהארגז ומלאו אותה
בזבל שתמצאו במהלך המסלול .צלמו
את השקית בנקודת הסיום.

שקדיה

אני הראשונה שפורחת מבין כל
העצים ,עלי שרים בט“ו בשבט בגני
הילדים ,זרעיי מככבים בחנויות
הפיצוחים
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כתבו את שם המשפחה שלכם
באמצעות עלים וענפים בסביבת
העץ

דולב

אני עץ ,יישוב וגם כלי גדול,
שמשתמשים בחקלאות לאיסוף
ושינוע.

ברוש

לנוף שלי צורת שמלה ,לפרי שלי
צורה עגלגלה ,ויש שיר ידוע שבו כל
הציפורים בעיר הקימו עלי מקהלה.
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