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 חנות הפלאים חנות הפלאים

פעילות מס‘ 15 - אביב

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

חג אביב שמח!

הכנה מוקדמת
הכניסו לתוך "חנות הפלאים": אגוזים, גליל של נייר מגבת, דפים לבנים, 

טושים ומנקי מקטרות. 

שלום ילדים וילדות,
מה שלומכם היום? צליל וסול כבר מריחים את האביב באוויר. 

היום הם הכינו לכם פעילויות שקשורות לחג האביב. 
מוכנים? מדקלמים, פותחים את דלת חנות הפלאים 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?
פתחו את דלת "חנות הפלאים" והוציאו מתוכה את האביזרים. 

האם אתם יכולים לנחש אילו פעילויות מחכות לנו היום?

שמור על האגוז
בחג הפסח נהוג לשחק באגוזים, היום נשחק במשחק אגוזים שנכין במו ידינו. 

חותכים גליל נייר מטבח לאורכו, כך שמתקבלות שתי "סירות". 
צובעים את הסירה בשני צבעים: 

כ-3 ס"מ מכל צד בצבע אחד, ואת מרכז הסירה בצבע אחר (ראו תמונה). 
זוג ילדים אוחז בסירה, כל אחד בצד אחד ומניחים אגוז במרכז הסירה. 

משמיעים ברקע שירי פסח (למשל: "באגוזים נשחקה" - מילים: יצחק קצנלסון, לחן: יואל ולבה). 
מזיזים את הסירה מצד לצד לצלילי השיר. 

המטרה: לשתף פעולה ולהניע יחד את הסירה כך שהאגוז לא יפול מהסירה, 
ושישאר בתחום הצבע שמרכזה. 

זר אביבי
לכבוד החג נכין זר אביבי מעוטר בפרפרים צבעוניים.

מחברים מנקי מקטרות זה לזה על ידי ליפוף, וסוגרים לצורת עיגול, כך שנוצר "כתר". 
מציירים על דף כשישה פרפרים, צובעים וגוזרים.

גוזרים מנקה מקטרות לחתיכות קטנות. מנקבים בזהירות, בעזרת מנקה המקטרות,
שני חורים קטנים באמצע כל פרפר ומשחילים לכל פרפר מנקה מקטרות קטן.

מצמידים את הפרפרים לכתר על ידי ליפוף מנקי המקטרות. 

ריח הפריחה 
חג הפסח הוא חג האביב, נשתמש בחוש הריח שלנו במשחק בהשראת פריחת האביב. 

לוקחים ארבעה דפים ומציירים על כל דף פרח אחד. 
בלי שהילדים רואים, משפשפים על דף אחד קליפת לימון, על השני קליפת בננה, 

על השלישי קליפת תפוז ואת הרביעי משפשפים עם צמר גפן שעליו כמה טיפות של תמצית וניל. 
מזמינים את הילדים להריח כל אחד מהפרחים ולנסות לזהות הריחות, כמה ריחות הצלחתם לזהות? 

             

 

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? 


