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פעילות מס' 3
הכנה מוקדמת: 

הכניסו  לתוך "חנות הפלאים" מפה חד פעמית ואביזרים 
רכים וקשיחים שניתן לדרוך עליהם (פונפונים, ניירות עיתון, 

קופסת קרטון, מקלות ארטיק, צמר גפן וכדומה).  

שלום ילדים,  מה שלומכם?
היום צליל וסול רוצים לחדד את החושים: חוש המגע, חוש הריח

וחוש הטעם. 
מוכנים?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?
נפתח מעט את דלת "חנות הפלאים" ונבקש מהילדים להכניס

את כף היד ולמשש. 
הילדים ינסו לזהות – מה מסתתר בתוך החנות?   

יוצרים מסלול סנסו-מוטורי
פרסו על הרצפה מפה חד פעמית והצמידו אותה לרצפה 

בעזרת מסקנטייפ. הילדים יסדרו על המפה אביזרים העשויים מחומרים 
מגוונים כגון פונפונים רכים, מקלות קשיחים, ניירות עיתון. 

ניתן להדביק את האביזרים למפה. 
ועכשיו – יוצאים למסלול! מנסים לדרוך בזהירות על האביזרים 

ברגליים יחפות ולהגיע מתחילת המסלול ועד סופו. הצלחתם? 
עכשיו תנו יד לאמא או לאבא ונסו לצעוד בזהירות  על המסלול 

בעיניים עצומות. שוחחו עם הילדים: על מה נעים לדרוך? 
על מה פחות נעים? האם הרגשתם אביזרים רכים? קשים? מחוספסים? 

על טעם ועל ריח אין מה להתווכח
צליל וסול מזמינים אתכם לנסות לזהות סוגי מזון שונים באמצעות חוש הטעם 

והריח בלבד. הניחו על השולחן לפניכם מספר מאכלים שהילדים אוהבים. 
השתדלו להשתמש במאכלים בעלי טעמים מגוונים (מתוק, מלוח, חמצמץ). 

ההורה יקשור מטפחת סביב עיניו, והילד יאכיל את ההורה בכפית. על ההורה 
לזהות איזה מאכל הוא אוכל. החליפו תפקידים ואפשרו לילדים לזהות את 

המאכלים בעיניים עצומות.  כמה מאכלים הצלחתם לזהות? 

             

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

מקווים שהיה לכם נעים וטעים, אל תשכחו לשתף
את צוות הצהרון בתמונות וסרטונים, 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.


