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 מגוונותרעיונות לפעילות המון 

בכל צבע, יכול להפוך לכלי סלוטייפ צבעוני  -מסלול מכוניות גדול ברחבי הבית

סימון נהדר ליצירת מסלולי מכוניות בכל רחבי החדר או הבית. אפשר גם לסמן 

מבוכים מפותלים כיד הדמיון הטובה עליכם. עכשיו רק נותר להוציא את המכוניות, או 

 הבובות, ולהתחיל להוליך אותם בדרכים.

ופונפונים  סלוטייפ,חלול  נייר: גליל מה צריך? פעוטות לפעילות מתוקה - פונפונסל

 -תנו לילד קערה מלאה בפונפונים )ואם איןהדביקו לקיר את גליל הנייר, קטנים. 

טנים מספיק כדי להשתחל בגליל, ובעלי משקל ו, כל עוד הם קרחומרים נוספים יעב

קערה בצד לתוך הנמוך( והראו לו כיצד להפיל פונפונים דרך החור ולתפוס אותם 

 ! עוד תעסוקה וכייף גדול צמכםעב להכין פונפוניםאפשר  רוצים אתגר?  השני.

פעילות נהדרת לגיל הרך מצריכה מסננת ומנקי מקטרות. ילדים  השחלות במסננות

והפעילות מפתחת  ,יכולים לבלות זמן רב בשזירת המנקים הצבעוניים דרך החורים

 לגדולים יותר אפשר ממש לרקום על מסננות .מאוד את המוטוריקה העדינה

כדי לייצר טורניר פינג פונג לא רועש ומהנה כל מה שצריך הוא מטקות שקטות לבית 

לייצור המטקות,  רופאבלון אחד שישמש ככדור, שתי צלחות נייר ושני מקלות 

 מדביקים מקלות לצלחות ליצירת המטקות, מנפחים בלון ומתחילים לשחק.

הוציאו תמונות ישנות , הדפיסו תמונות חדשות וצרו לכם אלבומים -תי אלבום משפח

 , יש טכניקות יפות לעיצוב אלבומים בשילוב מדבקות וניירות יפיםאישיים ומשפחתיים

לימי הולדת ולאירועי השנה הבאים, גם כרטיסי שנה  הכינו מתנות וכרטיסי ברכה

 לסוכה יש זמן בנחת בקיץ קישוטילהכנת וגם , טובה 

 ימי הולדתם תמונות ושמות והכינו תמונת עץ משפחתי מורחב ע -עץ משפחתי

לגזור מתמונות המשפחה רק את הראשים, ולהדביק מסביבם  -פרחי משפחה

חתיכות בריסטול צבעוניות קטנות, כמו פרח. ניתן להדביק את התוצאה על שיפודי 

עץ עבים, או על מקלות ארטיק. לבסוף אפשר לשתול את כל הפרחים בתוך עציץ עם 

 ספוג.

למדו את הילדים קיפולי נייר, זה משפר מיומנות ידיים וקבלת  לי ניירקיפו -אוריגמי

הכינו אוסף גדול הוראות עם תוצאות חיזרו על אותו הדגם, אותו תקפלו שוב ושוב, 

  עד לקבלת מיומנות ותחושת הצלחה.של סירות או כל פריט שתקפלו , 

 יתגלה.והציור השקוף לצבוע בצבעי מים לצייר על בריסטול באמצעות נר,  ציור קסם

כוסות  2כפות שמן,  1.1/2כוסות מלח,  2כוסות קמח,  2 -בצק מלח –בצק ליצירה 

מים רותחים. מערבבים עד לקבלת בצק נעים. ניתן להוסיף ניחוח תפוז או קינמון. 
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ים מפסלים חלקים קטנים, מייבשים ואופים, צובעניתן להוסיף צבעי מאכל. 

 באקריליק או גואש

 3כוסות חול ים נקי ,  6 –תערובת חולית נעימה למגע לפיסול ויצירה  - חול קינטי

כפיות סבון כלים. מערבבים היטב את החומרים  2מים, כוסות  2כוסות קורנפלור, 

ושומרים בכלי סגור עד לשימוש והיצירה . ניתן ליצור ובסיום לאסוף חזרה את החול 

 לקופסא.

 

 בחוץרעיונות לפעילות 

גיר סימון, ספוגים רטובים ומדרכה פנויה הם כל מה  -קליעה רטובה למטרה

עה למטרה שאי אפשר לטעות שתצטרכו כדי לייצר עבור הילדים משחק קלי

 .כשמבררים באיזה מהמעגלים נחת הספוג, כי הוא משאיר אחריו סימן של מים

מנייר פצפצים וסלוטייפ, פריסת גליונות  "גרביים"יצירת בצבעים מלכלכת חוויה 

נייר על הרצפה. ואז, בעזרת שלוליות צבע קטנות בתוכן דורכים הילדים, ניתן ליצור 

 בעזרת הרגליים, עם טקסטורה ייחודית וסאונד נלווה שיצחיק את כולם הדפסי צבע

 פעילות מלכלכת מאוד אבל מצד שני כיפית ושתיזכר לזמן רב 

גואש  ם או קנווסים במרחק, מלאו רובי מים בצבעיסדרו קרטוני -פיינטבול אמנותי 

 מדוללים במים, התחילו למלא את הקנווס בצבעים בעזרת רובי הצבע

גבוה נסו לבנות מגדל צאו לחצר או למרחב פתוח , אספו אבנים,  -מגדלי אבנים

 מאבנים , שימו לב ליצירת האיזון הנדרש

ואם  אוהלחברו בין הסדינים וצאו לחורשה או לים ליצירת  -אוהל מסדינים לקמפינג

 ממש חם אז גם בסלון הולך סבבה

 

 איפה אפשר לצאת לבלות?רעיונות 

: החליפו ספרים, קראו ספרים, הרשמו לשעת סיפור והבונוס בספריה העירונית

דברו על הספרים על האיורים, העתיקו איורים אהובים על נייר   הכל ממוזג! -הגדול 

 שקוף וצבעו.

יך קונים? בואו עם רשימה, למדו אותם להשוות מחירים ולימדו א בקרו בסופר

 ולהתאפק בקניות

 , דברו על מכוניות וצמיגים זה מעניין את הילדים בקרו יחד במוסך ובפנצ'ריה

לא משנה מאיזה אזור אתם בארץ, סביר להניח שיש  חיות:גן פינת החי או בבקרו ב

עדיף בשעות הבוקר המוקדמות או אחר באזורכם גן חיות. קחו את הילדים ליום בילוי,

 אל תוותרו על פינת הליטוף וצברו זכרונות משותפים.  הצהרים, 
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טיול משפחתי בשכונה, יחד עם בימבות, חם? צאו בזמן   צאו לטיול אופניים

 פארק.השקיעה וקחו ארוחת ערב לפיקניק בחוץ או ב

וחינמיות : מוזאונים רבים מציעים פעיליוות ותערוכות מיוחדות בקרו במוזיאון

אילו מוזיאונים מתאימים לילדים? הלונדע בבאר שבע, ו בדקלילדים בחודשי הקיץ.  

מוזיאון מוזיאון הילדים בחולון, מוזיאון המדע בירושלים, מוזיאון האדם והחי בר"ג, 

 ישראל אגף הנוער ועוד

: הריחו את הריחות, טעמו את הטעמים, האזינו לקולות הרוכלים בקרו יחד בשוק

 ותהנו מהצבעוניות.

חברים שמזמן לא ראיתם או קרובי  אבל לא רק! בקרו בקרו את סבא או סבתא:

הכי זמין ופשוט, תאמו עם חברים מהגן או מהבי"ס  ובלו יחד בבית  משפחה רחוקים.

 או בגינה

אם יש לכם זמן וכוח, קחו את הילדים לקמפינג אמיתי ובלו לילה בחוץ. אם  קמפינג:

, גם קמפינג אתם לחוצים בזמן, קחו אוהל ועשו "קמפינג" ופיקניק בפארק הקרוב

 בסלון לילדים הוא כייף גדול!

הילד, צאו יחד לקניות משותפות והכינו  בחרו מתכונים המתאימים לגיל יום בישול:

ארוחה. רעיון נוסף הוא לבחור נושא לארוחה לדוגמא איטליה, ואז להתמקד באוכל 

 איטלקי ועל הדרך ללמד את הילד עובדות מעניינות על הארץ שבחרתם.

מרכזי מבקרים מציעים סיורים חוויתיים לילדים במחיר  בקרו במרכזי מבקרים:

 רק הזמינו מקום מראש סמלי )או לעיתים חינם(.

: החופש זה זמן מצויין לחשוף את הילדים להתנסות  אישי/משפחתי שעור נגינה

מוזיקלית. קבעו שיעור נגינה על תופים, פסנתר או גיטרה ואם הילד אוהב ומתחבר, 

 מיוחדתזה חוויה  מפגשי תיפוף משפחתייםקחו או  שנתיאולי שווה להמשיך כחוג 

הציבו לעצמכם אתגר לא בכל השביל כמובן, אבל בחרו  טיילו בשביל ישראל:

 מקטעים שניתן לצעוד בהם עם ילדים וטיילו יחד.

 בקרו בחנויות המתאימות לכך -משחקי חשיבה מעץ

אולי לא ידעתם, אבל קק"ל מציע סיורים חינמיים  טיולים חינמיים של קק"ל:

רוב הסיורים מתאימים בהרשמה מראש , רץ. וסיורים בעלות סמלית ברחבי הא

 לילדים.

לנו הגדולים זה נשמע אולי מוזר אבל ילדים אוהבים את חווית הנסיעה  סעו ברכבת:

ברכבת ללא קשר ליעד הסופי ולכן בהחלט ניתן לסוע אתם ברכבת וישר לחזור 

    בחזרה או לסוע ולחקור יחד איתם יעד חדש.

 צאו מחוץ לעיר לתצפית כוכבים בלילה -תצפית כוכבים
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כך הילדים יעזרו לכם  מיינו צעצועים וחפצים (גאראז' סייל:) 2מכירת יד  רכו ע

או  פרסמו יום ושעה ופתחו מכירה מדליקה , ותרויחו כמה שקלים. ,בסידור הבית 

 קח תןשוק תכינו 

פרסמו בשכונה והחלו  -/ או משהו אחר שאתם יודעים לבשל פלאפתחו פיצריה/ פל

 במכירה)או להכין לבני הבית כמשחק הכנה(

 ואפילו דוכן פלאפל או פנקייק או שוקו ועוגיה לימונדהמכירת מזון, הקימו דוכן 

עם הילדים, הציבו אותו במקום מנצח )רמז: גינה ת הדוכן קשטו אהכינו את האוכל, 

 ם על ערך הכסף.ציבורית( ולמדו אות

 משחקים

תופסת, דג מלוח,  החבילה עוברת, : מצא את המטמון,שחקו במשחקי ילדות

ו משחקים פשוטים שלהם עוד לא נמאס מהם. מחבואים , חמש אבנים, אלמחבואים

 בבית יכול להיות פשוט וכייף 

מניחים   מספר   חישוקים   על   הרצפה כמספר   מחלקים חישוקים לילדים. ים יבשה

 הילדים  המשתתפים  במשחק. אחד   הילדים   ללא   חישוק   מנחה   את הפעילות.

הילד המנחה קורה: "ים" או "יבשה" בצורה אקראית ובזמנים אקראיים.הילדים 

 -בתוך החישוק  האחרים נכנסים ויוצאים מהחישוקים בקפיצה בהתאם להוראות.

 "ים".מי שמתבלבל נפסל ונספרות לו נקודות -"יבשה", מחוץ לחישוק 

לבן )זוגות(. לגזור, -להדפיס לילד דמויות שהוא אוהב בשחור משחק זיכרוןלהכין 

לצבוע יחד ולהדביק על קרטון בצבע אחיד. כך תוכלו לשחק בכרטיסיות שהכנתם 

 בני דודים וסבים.דמויות המשפחתיות , דודים מבעצמכם. 

אפשר לקנות חבילת כוסות בעלות מינימלית,  מגדלים מכוסות חד פעמיות

 ולהתחיל לבנות מגדלים, המגדל הכי גבוה שלא נופל מנצח.

לקחת קרטון גדול או בריסטול קשיח, ולצייר עליו בטוש עבה  ליצור "עיר" שלמה

ן ביצים(, בתים , ליצור ספסל )למשל מקרטויםכבישים ומדרכות. יחד עם הילד

מקרטון חלב שאפשר לגזור בו חלונות ודלתות(, דמויות אנשים שניתן )למשל 

לגזור תמונות של בני המשפחה,  ניתן להכין טירות. להדביק, למשל, על מקל ארטיק.

.  ולהדביק על מקל ארטיק או על חתיכת קרטון מקופלת, והבובות יהיו תושבי העיר.

העיר יכולה להיות פרויקט למספר ימים או לחופשה שלמה, שכל יום חוזרים אליו 

 ומוסיפים לו פריט נוסף. 

מקלות  במרחק  קצר  יחסית מסדרים אחד מהשני באופן   3 מקלות 3 -משחק

מקלות קטנים  3-שווה.)ניתן  ליצור  את  המקלות  מחלוקת  מקל מטאטא ל

יותר(.המשתתפים  מסתדרים  בטור  וקופצים, לפי  הסדר,  בין  המקלות  במטרה  

 המקלות מבלי לגעת בהם. 3לעבור את כל 
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