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פעילות מס' 8

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

נתראה 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 דפים לבנים, טושים ומספריים לתוך "חנות הפלאים". 

שלום ילדים, 
מה שלומכם? 

לפני שמתחילים, בואו נדקלם את הדקלום הפותח את דלת "חנות הפלאים":
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 בזהירות את דלת "חנות הפלאים" והוציאו מתוכה את האביזרים. 

צליל וסול אוהבים את עונת האביב, ולכן הם הכינו עבורכם היום פעילויות 
פרחוניות ואביביות. האם גם אתם אוהבים את האביב? 

קדימה, מתחילים!

הפרח המשפחתי שלנו  
1. גוזרים ומציירים: מציירים על דף חמישה עיגולים עבור כל בן משפחה (אפשר לסמן את העיגולים                 

    בעזרת תחתית של כוס). עוזרים לילדים לגזור את העיגולים. על כל עיגול מציירים ציור קטן. 
2. מחליפים עיגולים: כל אחד מחלק את העיגולים שייצר לבני המשפחה, ומקבל מהם עיגולים שהם יצרו.        

    שימו לב שבסיום ההחלפה לכל אחד מבני המשפחה יש חמישה עיגולים. 
3. יוצרים פרחים: גוזרים עיגול נוסף, מעט יותר גדול מהעיגולים הקודמים, ורושמים עליו את השם. 

העיגול הגדול יהווה את ה"אבקנים" ומסביבו יש להדביק או לשדך את "עלי הכותרת" – העיגולים שקיבלנו 
מבני המשפחה.

יצרנו זר של של פרחים משפחתיים. תוכלו לתלות את הפרחים על המקרר, 
או להניחם לקישוט על המפה במרכז השולחן. 

ניסוי הפרחים 
1. מציירים וגוזרים: מציירים מספר פרחים על דף, מקפידים שלכל פרח יהיו לפחות שישה

    עלי כותרת. עוזרים לילדים לגזור את הפרחים. 
2. מקשטים ומקפלים: צובעים ומקשטים את הפרחים. מקפלים את עלי הכותרת לכיוון המרכז.

3. משיטים ומתבוננים: ממלאים קערה או צלחת עמוקה במים ומבקשים מהילדים 
   להניח בזהירות את הפרחים על המים. מתבוננים בסבלנות, 

   ומגלים את הפלא – עלי הכותרת נפתחים בהדרגה.
 

כיצד זה קרה? המים חלחלו לתוך הנייר ונכנסו לתאי הסיבית, 
שהם מעין צינורות קטנטנים מהם עשוי הנייר. 

תאי הסיבית התנפחו וכך הנייר התיישר ועלי הכותרת נפתחו.

חידון פרחים משפחתי 
משתפים את כל בני המשפחה (אפשר גם להתקשר לסבא וסבתא, דוד ודודה...) 

ומנסים להיזכר בכמה שיותר שירים על פרחים. 
יוצרים מקהלה עליזה ושרים יחד את השירים. כמה שירים הצלחתם למצוא?

             


