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 חנות הפלאים חנות הפלאים

פעילות מס‘ 12 - טיול בספארי

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

איזה כיף! יצרנו, דמיינו והזזנו את הגוף. נתראה בפעילות הבאה...

הכנה מוקדמת:
הכניסו לתוך "חנות הפלאים": דפים לבנים או צבעוניים, מספריים, דבק, 

טושים וצבע גואש. 

שלום ילדות וילדים,
האם גם אתם אוהבים בעלי חיים? אילו חיות אתם אוהבים במיוחד? 

צליל וסול מזמינים אתכם היום לטיול דמיוני בספארי, מוכנים? 
בואו נדקלם את הדקלום הפותח את דלת חנות הפלאים, כי תכף מתחילים.

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. 

קופיף יד
גוף הקופיף: טובלים את כף היד בצבע גואש ויוצרים חותמת על דף לבן. 

מניחים את החותמת לייבוש ובינתיים יוצרים ראש ואברי פנים.
ראש: גוזרים עיגול גדול ואליפסה קטנה יותר. מדביקים את האליפסה לרוחב על העיגול ומציירים פה. 

מדביקים או מציירים עיניים. 
אוזניים: גוזרים שני חצאי עיגול גדולים ושני חצאי עיגול קטנים. מדביקים את חצאי העיגול הקטנים 

על הגדולים, ומחברים מאחורי עיגול הראש כך שהאוזניים יבלטו החוצה (ראו תמונה).
מדביקים את הראש על חותמת היד באזור הזרת, כך שנשארות לקופיף ארבע רגליים. מציירים זנב. 

נותנים לילדים יד חופשית לצבוע, להוסיף רקע, לצייר חיות נוספות סביב הקופיף ועוד. 

אריה לב
גוזרים שלושה לבבות. לב גדול עבור רעמת האריה, לב בינוני עבור הפנים של האריה ולב קטן עבור האף. 
צובעים את הלבבות. גוזרים חתכים קטנים סביב הלב הגדול. מדביקים את הלב הבינוני הפוך במרכז הלב 

הגדול, ואת הלב הקטן על הלב הבינוני (ראו תמונה). מוסיפים עיניים, שפם ואוזניים ומקשטים.

יוצרים בעל חיים מהדמיון
מניחים על השולחן חומרים מגוונים לשימוש חוזר כמו גלילי נייר טואלט, שאריות בדים וחוטים, אריזות 

קרטון, גביעי מעדן ועוד. 
יוצרים בעל חיים מהחומרים שאספתם. 

אפשר ליצור בעל חיים הקיים בטבע, או להמציא בעל חיים דמיוני. 

מצעד החיות 
בואו נערך "מצעד" של בעלי חיים. משמיעים מוסיקה עליזה ברקע (למשל, הקלידו ביוטיוב "אצא לי 

השוקה").  
כל בן משפחה בתורו מדגים הליכה של בעל חיים, והאחרים מחקים אותו וצועדים אחריו. 

נסו לבצע קפיצות צפרדע, קפיצות קנגורו, הליכת דב (על כפות הידיים וכפות הרגליים), 
הליכת עכביש (על כפות הידיים והרגליים כשהגב פונה לרצפה), זחילת נחש ועוד. 

אפשרו לילדים להמציא הליכות מקוריות נוספות. 

 

             

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? 


