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עמ' 6

חידה בלשית
עמ' 10

חידה
מאויירת עמ 8-9
נסו למצוא את
הפריטים הבאים:

אבטיח ,בננה ,מפתח ,מרשמלו,
פחמים ,המבורגר ,מטאטא,
יעה ,גפרורים ,פיתות ,סוכריה,
ארטיק

בתמונה  3דברים לא הגיוניים,
תוכלו למצוא מהם?
שלחו אלינו מייל kids@htv.co.il
בין השולחים יוגרל מנוי לשנה בחינם!

הורים וילדים יקרים
רשת רמי לוי חוגגת אתכם את
יום העצמאות ה 73-למדינת ישראל.
יחד עם אתר עולם הילדים ,יצרנו
עבורכם חוברת לכל המשפחה,
מלאה במשחקים ופעילויות,
טריוויה וחידות הגיון להכרת הארץ,
עובדות מעניינות מעולם הטבע
והחי העשיר שלנו.
כך תוכלו לשחק ,ללמוד ולהעשיר
את הידע על חגי ישראל ועל
מדינתנו האהובה יחד.

חג עצמאות שמח!
מרשת רמי לוי שיווק השקמה
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מתיחת קווים 11 .............
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מנוי לשבוע מתנה
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מהי העיר הכי
צפונית בישראל?
א .קרית שמונה
ב .מטולה
ג .חיפה
מהו המקום הנמוך
ביותר בעולם?
א .הכנרת
ב .ים המלח
ג .מפרץ אילת

היכן ממוקם גשר המיתרים?
א .רמלה ב .קיבוץ מיתרים ג .ירושלים

מהו ההר הכי
גבוה בישראל?
א .הר תבור
ב .הר חרמון
ג .הר סיני

באיזו שנה אירע איחוד ירושלים,
כולל הכותל המערבי?
ב1948 .
ג1972 .

א .היונה
ב .החסידה
ג .הדוכיפת

איזה נחל עובר בתל אביב?
א .נחל עמוד

א1967 .

מי נחשבת לציפור
הלאומית של ישראל?

ב .נחל הירקון

ג .נחל תנינים

היכן קבור הרמב"ם?
א .טבריה
ב .מצרים
ג .לא ידוע

ענו על השאלות ושלחו אלינו מייל
לכתובת kids@htv.co.il
בין השולחים יוגרל מנוי לאתר
לחצי שנה במתנה.
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מצ או את הה בדלי ם

מצאתם  10הבדלים? סמנו אותם ,שלחו אלינו למייל kids@htv.co.il
ותיכנסו להגרלה על  3ספרי קומיקס ,מתנת הידברות שופס.
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איך מגיעים?

ביל את אורי אל סניף
מהשבילים הבאים יו
איזה
לו לקראת ל"ג בעומר?
לוי ,כדי לקנות מרשמ
רמי

סמנו את השביל הנכון ,צלמו ושלחו אלינו למייל .kids@htv.co.il
בין השולחים יוגרל ספרו החדש של חיים ולדר "ילדים מספרים על עצמם "13
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הורים וילדים בטבע
הידעת? לתינוקות של הקרנפים ,לוקח כחמישה
חודשים עד שהקרן שלהם מתחילה לצאת מהאף.
עד אז הם חמודים להפליא...
הידעת? גורי הפילים
מבלים את רוב הילדות
שלהם בניסיון לחקור
את איברי הגוף ,במיוחד
הם מנסים להבין למה יש
להם אף כל כך גדול.

הידעת? מבין כל
הקופים ,לתינוקות
של האורנג-אוטן
לוקח הכי הרבה זמן
להתבגר – לא פחות
משמונה שנים!

הידעת? כמו אצל בני האדם ,גם
כלבים נולדים עם פחות שיניים.
לגורים יש רק  28שיניים ,אך ככל
שהם גדלים כך גם צומחות להם
שיניים חדשות.
הידעת? יש תוכים הנותנים
"שמות" לצאצאים שלהם .השם
הוא למעשה ציוץ מיוחד לכל
אחד מבני המשפחה.
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הידעת? לקופי הטמרין לבן-
קודקוד ,יש בעיקר תאומים או
שלישייה ,כך שאם נולדתם
למשפחה כזו ,אתם לא לבד.

הידעת? לזוחלים רבים ,כולל תינוקות של תנינים,
יש "שן ביצה" .שן מיוחדת המאפשרת להם
לשבור את הקליפה ולצאת החוצה.
כנסו לאתר עולם הילדים ,ותוכלו לצפות
במאות סרטי טבע מדהימים לילדים!
 Kids.hidabroot.orgאו סרקו את הקוד
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מצאו את המילים הבאות:
מירון ,מדורה ,אש ,ילדים ,שמחה ,בר יוחאי ,זוהר ,אייר ,מנגל ,מרשמלו ,מים
ענו על השאלות ושלחו אלינו מייל לכתובת kids@htv.co.il

בין השולחים יוגרל מנוי לאתר עולם הילדים לחצי שנה במתנה.

מיקס חטיפי לואקר

מדהים!!!
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נסו למצוא את
הפריטים הבאים:

אבטיח ,בננה ,מפתח ,מרשמלו,
פחמים ,המבורגר ,מטאטא,
יעה ,גפרורים ,פיתות ,סוכריה,
ארטיק
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בתמונה  3דברים לא הגיוניים,
תוכלו למצוא מהם?
שלחו אלינו מייל kids@htv.co.il
בין השולחים יוגרל מנוי לשנה בחינם!
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חידה בלשית

היה זה יום קיצי ,שטוף שמש ,ללא כל עננים.
הילדים מיכאל ,אריאל ונתנאל הלכו להשתתף בחוג נגרות.
"היום" ,סיפר להם המדריך" ,נכין יצירה מיוחדת במינה  -אוניה עשויה מעץ".
עיניהם של הילדים נדלקו .אלו רעיונות מעניינים יש למדריך,
הם כל כך אוהבים להשתתף בחוג הזה.
במשך שעה ארוכה הם ישבו והכינו אוניות ,דפקו ,צבעו
ולבסוף הייתה בידיו של כל אחד מהם אוניה נהדרת.
לאריאל  -אוניה אדומה ,למיכאל  -ירוקה ,ולנתנאל  -צהובה.
"כעת נצא החוצה ונשיט את האוניה בשלולית הגדולה
שנוצרה ממי הגשמים" ,צהל אריאל.
"רק רגע" ,עצר אותו המדריך,
"אני מבין שאתה רוצה מאוד להשיט את האוניה,
אבל לצערי זה לא יתאפשר לך"" .למה?" שאל אריאל הנדהם.
"כי זה פשוט לא הגיוני" ,אמר המדריך.

אמרו נא אתם ,ילדים יקרים  -מה לא הגיוני בסיפור?

הדשה צע מדאה יכ

גלו את הפתגם

מא אל יתמיא וישכע
כומכ תבהאו כערל
השעמ פוס הבשחמב הליחת
הפתגמים :ואהבת לרעך כמוך ,כי האדם עץ השדה ,אם לא עכשיו אימתי ,סוף מעשה במחשבה תחילה
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מתחו קו בין הצלליות לדמויות
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כנסו עכשיו לאתר "עולם הילדים" מבית הידברות,
ותופתעו ממגוון התכנים האיכותיים לילדים בגילאי :3-12
• סרטים וסדרות מושקעות וחינוכיות,
מאות פרקים של הרפתקאות ,דרמה והומור
• עשרות משחקים מהנים וחדשניים
(בקרוב מאוד :חדרי בריחה!)
• ספרי קומיקס מלאים לקריאה
• מאות סרטי טבע על נפלאות הטבע והבריאה
• מדור טריוויה מחכים ומהנה  -איזה ילד רוצה להיות מיליונר?
• סרטי  3Dמדהימים (ומשקפי תלת-ממד בחינם למנויים)
• מאות בדיחות איכותיות ונקיות
• מדור "הידעת?" שיחכים כל ילד
• מדור "רץ ברשת" המותאם לילדים

ועכשיו מבצע מיוחד ללקוחות רמי לוי:
כנסו לאתר ( Kids.hidabroot.orgאו חפשו בגוגל "עולם הילדים הידברות")

ותקבלו מנוי ל 7-ימים במתנה ,בחינם וללא התחייבות!
המבצע מוגבל בזמן ,מהרו ותנו לילדים מתנה חינוכית שתנתק אותם מתכנים לא מפוקחים
ותחבר אותם לעולמות חינוכיים של סרטים ,הרפתקאות ,הומור ,ערכים ובעיקר הנאה ללא גבולות!

