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 חנות הפלאים חנות הפלאים

פעילות מס‘ 11 - תחרויות היתוליות 

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

כל הכבוד ילדים, אתם ממש אלופים!
נתראה בפעילות הבאה...

הכנה מוקדמת:
הכניסו לתוך "חנות הפלאים":  קשיות, פונפונים או צמר גפן, דף וכדור קטן.

שלום ילדות וילדים,
מה דעתכם להזיז קצת את הגוף? 

בואו נדקלם את הדקלום הפותח את דלת "חנות הפלאים" 
ונגלה אילו אביזרים יעזרו לנו להזיז את הגוף 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 הכינו לכם היום תחרויות היתוליות, כלומר – תחרויות שיגרמו לכם לצחוק. 
לפני שאנחנו מתחילים צליל וסול רוצים להזכיר לכם

שלא חשוב מי מנצח בתחרות – העיקר ליהנות מהפעילות. 

מקפיצים כדורים
מגלגלים נייר ומכינים קונוס (ראו תמונה). כל משתתף מקבל קונוס אחד וכדור קטן. 

מנסים להקפיץ את הכדור בזהירות כלפי מעלה ולתפוס אותו בעזרת הקונוס. 
אפשרות נוספת: בזוגות, לנסות להעביר כדור מקונוס לקונוס תוך כדי הליכה. 

מרוץ כריות
מכניסים כרית מתחת לחולצה. מגדירים קו זינוק ונקודת סיום. 

קופצים בשתי רגליים מקו הזינוק ועד נקודת הסיום בלי שהכרית נופלת. 
מי הצליח להגיע לנקודת הסיום בלי להפיל את הכרית? 

עכשיו נסו להתקדם בדילוגים, או בגלגולים, בלי שהכרית תיפול.
הילדים יכולים להציע דרכים נוספות להתקדם עם הכרית. 

נושפים למרחק
מניחים פונפונים או חתיכות צמר-גפן על קו הזינוק, נושפים דרך הקשית לכיוון הפונפון, 

עד שהפונפון מגיע לקו הסיום. 

מדליית השתתפות
מכינים לכל משתתף מדליית השתתפות, 

ומזכירים לילדים שלא חשוב מי מנצח בתחרות - העיקר ליהנות מהפעילות. 
גוזרים בריסטול קטן בצורת עיגול או מדליה, מקשטים, מציירים או כותבים על המדליה "כל הכבוד". 

מחברים סרט, ומחלקים לכל משתתף.  

 

             

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.

צליל וסול רוצים להקשיב לכם. 
לחצו על הקישור, 
כתבו לצליל וסול 
את הרעיון שלכם, 

ואולי נפרסם אותו כאן בקרוב.
https://bit.ly/3aG76mg

ילדים, יש לכם רעיון 
מקורי לפעילות? 


