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 חנות הפלאים חנות הפלאים

פעילות מס‘ 13 - פירמידות

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

להתראות בפעילות הבאה...

הכנה מוקדמת
הכניסו לתוך "חנות הפלאים": פלסטלינה, קיסמים או גפרורי יצירה 

צבעוניים וכוסות חד פעמיות. 

שלום ילדות וילדים, מה שלומכם היום? 
צליל וסול מתרגשים לקראת חג הפסח הקרב ובא,

ולכן הם הכינו לכם פעילות שקשורה ל... פירמידות. אתם מוכנים?
נדקלם את הדקלום, נפתח את דלת חנות הפלאים, ונתחיל.

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. 

הסבירו לילדים שהיום ניצור ונשחק בהשראת הפירמידות של מצרים. 

פירמידת הגפרורים
מכינים חמישה כדורים מפלסטלינה. 

מחברים ארבעה כדורים זה לזה באמצעות גפרורים ויוצרים את בסיס הפירמידה. 
מוסיפים ארבעה גפרורים כלפי מעלה ומחברים אותם בעזרת כדור פלסטלינה 

המהווה את קודקוד הפירמידה (ראו תמונה).
הילדים יכולים להמשיך ולחבר כדורי פלסטלינה וגפרורים וליצור צורות וגופים נוספים.  

פירמידת הכוסות
מניחים שורה של כוסות חד פעמיות זו לצד זו, 

מעליה מניחים בעדינות שורה קצרה יותר של כוסות, 
מעליה שורה קצרה עוד יותר וכך הלאה עד שנוצרת פירמידה. 

כמה קומות הצלחתם ליצור?

מאהל של פירמידות
ניצור "מחנה" בהשראת הפירמידות. 

בחרו, בשיתוף הילדים, היכן תרצו למקם את ה"מחנה" שלכם (בסלון הבית, בחדר, בחצר אם יש). 
הכינו אביזרים כגון: מקל של מטאטא, שמיכות וסדינים ישנים, ניתן להוסיף ארגזי קרטון, שולחנות, 

כסאות, חומרי מחזור לקישוט. 
צרו את ה"מחנה" שלכם, ניתן לבנות בסיס רחב וקודקוד צר, כך שידמה לפירמידה. 

הקדישו זמן להכנות, לתכנון ולביצוע. 
זכרו כי הקמת ה"מחנה" היא חלק בלתי נפרד מהמשחק ומההנאה. 

סיימתם לבנות את ה"מחנה"? זה הזמן להיכנס בזהירות ולשחק בפנים.

             

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.


