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 חנות הפלאים חנות הפלאים

פעילות מס‘ 14 - הכנות לחג

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

צליל וסול מאחלים לכם
חג שמח! 

נתראה בפעילות הבאה...

הכנה מוקדמת
הכניסו לתוך "חנות הפלאים":  

כוס חד פעמית, ניירות צבעוניים, דבק, ניילון נצמד, גביעי נייר (מנג'טים), 
דפים לבנים, סרט מתנה ומפה חד פעמית. 

שלום ילדים וילדות,
היום צליל וסול עסוקים מאוד בהכנות לחג הפסח הקרב ובא.

ילדים, גם אתם רוצים להתכונן לחג? 
בואו נדקלם את הדקלום הפותח את חנות הפלאים, 

ונכין דברים מיוחדים לקראת החג:
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. 

כרטיס ברכה אביבי
צובעים ומקשטים מספר גביעי נייר (מנג'טים). 

מדביקים את גביעי הנייר על דף ומקשטים מסביב. 
גביעי הנייר יכולים להפוך על הדף לפרחים, לראש, לעיניים, או לכל רעיון אחר.

ההורים כותבים על הדף את הברכה שהילדים מבקשים לברך. 
אפשר לצלם את הברכה המקורית ולשלוח לבני המשפחה את התמונה. 

סינר לבקבוק יין
גוזרים חתיכת מפה חד פעמית (אלבד) בגודל של  20 ס“מ × 20 ס“מ 

מקשטים ומציירים על המפה שגזרתם. גוזרים סרט מתנה באורך של כ- 40 ס"מ. 
מניחים את סרט המתנה על החלק העליון של המפה, מקפלים את המפה ומשדכים, 

כך שנוצרת "תעלה" ובתוכה הסרט. 
קושרים את ה"סינר" שיצרנו לבקבוק יין ומוסיפים צבעוניות לשולחן החג. 

יוצרים גביע
לכבוד חג הפסח נכין כוס מיוחדת בהשראת הגביע של אליהו הנביא.

עוטפים את חלקה החיצוני של כוס חד פעמית בניילון נצמד והופכים אותה
כך שהפתח נמצא כלפי מטה. בעזרת מכחול מורחים דבק על הניילון הנצמד 

ומדביקים את חתיכות הנייר הצבעוני. חוזרים על הפעולה שוב ושוב ויוצרים לפחות שלוש שכבות 
המכסות את תחתית הכוס וסביב הכוס (לא להדביק בתוך הכוס).

מניחים בצד כ- 48 שעות עד לייבוש מלא.
לאחר שהעיסה התייבשה ניתן להפריד את הכוס החד פעמית ואת הניילון הנצמד 

משכבות הנייר שהדבקתם. יצרתם גביע מקורי מנייר.   

             

 

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? 


