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 חנות הפלאים חנות הפלאים

פעילות מס' 9

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

צליל וסול שולחים לכם לב גדול ואוהב, ומחכים לפגוש אתכם 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" משהו בצורת לב 

(לב משוקולד, לב קטן שגזרתם מנייר, או חפץ קטן שיש בבית וצורתו לב). 

שלום ילדים,
איך אתם מרגישים היום? בתוך חנות הפלאים מסתתר רמז בנושא הפעילות שלנו. 

מוכנים לפתוח את דלת החנות? קדימה, מדקלמים ומתחילים
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?
מה מצאתם בתוך החנות? לב! לב הוא סמל לרגש, לאהבה. צליל וסול אוהבים את המשפחה והחברים, 

והם הכינו עבורכם היום כמה פעילויות עם לבבות. אז מה אפשר לעשות עם לב? בואו נתחיל ונגלה.

פרצוף לב
מסרטטים לב על דף נייר וגוזרים. מציירים על הלב אברי פנים ומקשטים. 

גוזרים ארבע רצועות נייר ברוחב של כ-2 ס"מ. 
מקפלים את רצועות הנייר בקיפול אקורדיון (קדימה ואחורה לסירוגין) ומקשטים.

מחברים שתי רצועות לחלק העליון של הלב (ידיים) ושתי רצועות לחלק התחתון של הלב (רגליים). 
•אפשר להכין מספר "פרצופי לב" וליצור תאטרון בובות. 

קלאס לב
חותכים כ-5 חתיכות של צמר. יוצרים מכל חתיכה לב על הרצפה. קופצים מלב אל לב. בזמן הקפיצה 

אומרים שמות של אנשים שאנחנו אוהבים. תוכלו להשמיע ברקע את השיר "יד ביד ולב אל לב"
מתוך היוטיוב (מילים: תלמה אליגון רוז, לחן: רוני וייס).  סיימתם לקפוץ בין הלבבות? 

עכשיו התקשרו למי שאתם אוהבים ואמרו לו  "אני אוהב/ת אותך...." 

מתכון לב
מכינים יחד עוגיות בצורת לבבות.

המצרכים: 
2  כוסות קמח חיטה מלא/כוסמין מלא

1 כוס קמח לבן
200  גרם חמאה בטמפרטורת החדר

1  כוס אבקת סוכר
(L)ׁ ׁ1 ביצה

1 חלמון ביצה
1 כפית תמצית וניל
שקית אבקת אפייה

1/8 כפית מלח
אופן ההכנה: מערבבים את כל החומרים עם וו גיטרה 2-3 דקות במהירות בינונית לבצק חלק

ואחיד . (לא לערבב יותר מדי) ׁׁׁׁׂעוטפים ומניחים לשעה במקרר .
מחממים תנור ל- 180 מעלות . מרדדים וקורצים לבבות בעזרת חותכן עוגיות מתאים. אופים 10-15 דקות. 

מצננים ומקשטים עם אבקת סוכר. 
 

             


