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למקרר

מעל
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מתחת לספה

על חפיסת שוקולד מריר

התחילו כאן:

שלום מדענים צעירים!
קיבלתם הזמנה יחודית מדוקטור
צ'וקולד המפורסם ,שביקש מכם
להגיע למעבדה שלו ,משום שהוא גילה את התרופה לשמירה על שלום
המשפחה בזמן הקורונה .כשהגעתם למעבדה שלו גיליתם שנעלמו
עקבותיו ,והוא השאיר לכם רק רמז לסריקה וצפייה בסרטון.
הזמן הולך ואוזל והעולם זקוק לעזרתכם! עקבו אחר הרמזים שהשאיר
לכם הדוקטור והצילו את העולם בשעה  -צאו לדרך!
צפו בסרטון בקישור  ,noal.me/coronagוהכנסו להרפתקאה מהנה
לשמירה על שלום המשפחה בזמן נגיף הקורונה.
)עם סיום הסרטון יופיע לפניכם על המסך כתב סתרים – הקפיאו את
המסך והתחילו במשימה הראשונה(.
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מודבק על חמאה במקפיא

אני גרה במקום
שיש בו הרבה אוכל.
מכל האחיות שלי,
אני הכי גבוהה.
וכשמושכים אותי,
אני נפתחת.
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על חבילת סוכר בארון

הגרביים
הארון
בתוך

מספרים לנו
שמתחבאות שם מפלצות,
אבל בעצם
שם מסתתר הרמז הבא

המיטה
לשולחן
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במגרה העליונה במטבח

ליד קופסת גפרורים

על חבילת הקקאו

ח+
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מתחת למיטה

על החלב שבמקרר
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צבעו את התמונה וגלו את הרמז
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ליד

כותב אבהאיק
פקמה לחה
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אצלך ביד

2

מאחורי הטלוויזיה

noal4u

רמז :א = 1

את חדר הבריחה הפיקה תנועת הנוער העובד והלומד

 .1הכינו את הבית מראש למשחק!
בזמן שהילדים ישנים או
עסוקים .מומלץ לשים מוזיקה
מותחת שתתנגן ברקע.
 .2הילדים צריכים להפעיל את
הדמיון והחשיבה היצירתית
שלהם ולחוות תחושת מסוגלות.
תנו להם לנסות כמה שיותר
לבד  -ברגע שמצליחים כמה
משימות מבינים את הלך הרוח
ומצליחים יותר .אם הם
מרגישים ממש תקועים שיבקשו
רמז.
 .3הכינו מראש קערה להכנת
כדורי השוקולד לסוף הפעילות -
היום יותר מתמיד ,שטפו ידיים
היטב!
 .4שימו טלפונים בצד והתחילו
בהתרגשות את המשחק!

לנו תמונות מהכיף!

•  300גרם ביסקוויטים מסוג "פתי
בר" מפוררים )יש כשר לפסח(
•  8קוביות שוקולד מריר ) 30גרם(
•  50גרם חמאה /מרגרינה
•  3כפות אבקת קקאו
•  3-4כפות סוכר גדושות
• חצי כוס חלב /מים

הוסיפו -רק -שני קווים כדי לגלות את המילה

מצילים
את העולם הכנות לאסקייפ-רום
מהקורונה

נהנתם?
מוזמנים לשלוח

אסקייפ-רום ביתי
מהנוער העובד והלומד

מצרכים להכנת כדורי
שוקולד משפחתיים

עוצב ע״י
Havoorastudio.co.il
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