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פעילות מס' 10 - הקשבה

מבוסס על התכנית הפדגוגית "חנות הפלאים" שנכתבה על ידי רשת הצהרונים של החברה למתנ"סים

מקווים שנהניתם להקשיב זה לזו, נתראה בפעילות הבאה....

הורים יקרים, 
בימים אלה של  שינויים וחוסר

 ודאות, אנו מציעים לכם

 פעילויות מתוך התכנית הפדגוגית

 הפועלת בצהרון 

של ילדכם - "חנות הפלאים". 

יחד נייצר שגרה 

מוכרת, קבועה ומרגיעה 

עבור הילדים, זמן של משחק

 משותף והנאה.

הכנה מוקדמת: הכניסו לתוך "חנות הפלאים" כוס חד פעמית מפלסטיק 
(של שתיה קרה), שתי כוסות קרטון (של שתיה חמה), חוט, דף, מספריים וצבעים. 

 
שלום ילדים וילדות, מה נשמע? 

אתם מוכנים לדקלם את הדקלום הפותח את "חנות הפלאים"
ולגלות מה מסתתר בתוכה היום? 

כ! כן! כן! אנחנו מוכנים, להיכנס לתוך חנות הפלאים!
אנו צועדים חמישה צעדים, 3-2-1 על הדלת נוקשים

הדלת נפתחת לאט ובזהירות-איזה פלא מחכה לנו בחנות?
פתחו את דלת "חנות הפלאים" והוציאו מתוכה את האביזרים. 

צליל וסול אוהבים לדבר זה עם זו ולהקשיב זה לזו, 
לכן הם הכינו לכם היום פעילויות הקשורות להקשבה. מוכנים? הקשיבו! הקשיבו! אנחנו מתחילים.

הקונכייה הקשובה
מציירים על הבריסטול קונכייה (ראו תמונה), צובעים וגוזרים.

מנקבים שני חורים במרכז הקונכייה (בעזרת קיסם), 
משחילים חוט צמר וקושרים לכוס פלסטיק בצד השני של הקונכייה.   

משמיעים ביוטיוב את השיר "כמו ים" מתוך הכבש השישה עשר (מילים: יהונתן גפן, לחן: יוני רכטר). 
בסיום השיר מצמידים את הכוס של הקונכייה לאוזן ומאזינים בשקט.

מה שומעים? אם תקשיבו היטב אולי תצליחו לשמוע את רחשי הגוף שלכם, 
או את המחשבות שלכם... 

העבירו את הקונכייה הקשובה בין בני המשפחה ונסו לנחש מה כל אחד שומע. 

יוצרים טלפון
מקשטים באמצעות צבעים ומדבקות שתי כוסות קרטון, או שני גביעי מעדן. 

מחוררים בעזרת קיסם חור קטן בתחתית שתי הכוסות. 
משחילים קצה של חוט לתוך אחת הכוסות וקושרים מספר קשרים בתוך הכוס כך שהחוט לא יצא. 

חוזרים על הפעולה עם הכוס השניה. 
ועכשיו – משוחחים בטלפון שהכנו. כל אחד אוחז בכוס אחת ומתרחקים זה מזה כך שהחוט מתוח. 

אחד המשתתפים מצמיד את הכוס לאוזנו, והשני מצמיד את הכוס לפיו ומדבר לתוכה. 
הצלחתם לשמוע? עכשיו מחליפים תפקידים. 

 
טלפון שבור

בני המשפחה יושבים בשורה זה לצד זה. 
המשתתף הראשון לוחש משפט באוזנו של היושב לצידו, 

שלוחש את אותו המשפט למי שיושב לצידו וכך הלאה. 
כשמגיעים למשתתף האחרון הוא אומר את המשפט בקול רם.

 האם הצלחתם להעביר את המשפט באופן מדויק בין כל בני המשפחה? 

 

             


