חנות הפלאים

התכנית הפדגוגית של הצהרון
מגיעה לבקר אתכם בבית

פעילות מס' 2

הכנה מוקדמת :הכניסו מספר פקקים לתוך "חנות הפלאים"
שהכנתם אתמול.
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שלום ילדים ,מה שלומכם?
צליל וסול מזמינים אתכם לגלות איזה אביזר מסתתר היום
בתוך חנות הפלאים.
בואו נאמר יחד את הדקלום הפותח את דלת החנות:
כן! 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 את הפקקים.
צליל וסול מזמינים אתכם היום ליצור ,לזוז ,לדמיין ולשחק עם פקקים !
מוכנים? אנחנו מת-חי-לים !

פעילות בתנועה :מניחים פקק על גב כף היד ומתקדמים בזהירות עד
לנקודה עליה החלטתם מראש ,בלי שהפקקים יפלו .הצלחתם? כעת נסו
לנסות להניח את הפקק על כף היד ולהתקדם בדילוגים או בקפיצות.
פעילות בזוגות :מניחים מספר פקקים על דף נייר .כל אחד מבני הזוג
אוחז בקצה אחר של הדף .מתקדמים בזהירות על לנקודה עליה החלטתם
מראש ,בלי שהפקקים יפלו מהדף.
מדמיינים ויוצרים :מדביקים פקק )או מספר פקקים( על דף .הילדים
מציירים ציור על הדף ומשתמשים בפקק כרצונם )הפקק יכול להפוך
לבלון ,לאבקן של פרח ,לאף וכדומה(.
ממציאים סיפור :המציאו יחד עם הילדים סיפור שמתחיל כך" :יום אחד
קמתי בבוקר ומצאתי על רצפת החדר שלי פקק מבריק ומנצנץ"....
עזרו לילדים להמשיך את הסיפור .כתבו את הסיפור שהמצאתם יחד.
אפשר גם להמחיז ולהציג את הסיפור בפני המשפחה .

נהניתם? שתפו את צוות הצהרון .שלחו תמונה
או סרטון מפעילת היום .נתראה בפעילות הבאה...
מבוסס על התכנית הפדגוגית "חנות הפלאים" שנכתבה על ידי רשת הצהרונים של החברה למתנ"סים

