חנות הפלאים

התכנית הפדגוגית של הצהרון
מגיעה לבקר אתכם בבית

פעילות מס' 4

הכנה מוקדמת:
הכניסו לתוך "חנות הפלאים" ציור של אימוג'י שמח
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צליל וסול מזמינים אתכם לפתוח גם היום את "חנות הפלאים".
בתוך החנות מתחבא רמז לפעילות היומית שלנו.
מוכנים? בואו נדקלם יחד ונפתח 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 את דלת חנות הפלאים והוציאו מתוכה את ציור האימוג'י המחייך.
שאלו את הילדים איזה רגש לדעתם מביע האימוג'י? היום נשחק במשחקי רגשות.

הדברים שאותי משמחים
פזרו על הרצפה משחקים ואביזרים שונים כגון דובי ,שמיכת כרבולית ,פאזל ,ספר ,בגד וכו'.
השמיעו ברקע )מתוך היוטיוב( את השיר "דברים שאותי משמחים" )מילים ולחן :אוסקר
המרשטיין וריצ'ארד רוג'רס ,תרגום :אבי קורן( .ריקדו ברחבי החדר לצלילי המוסיקה.
הפסיקו את המוסיקה מדי פעם .בכל פעם שהמוסיקה נפסקת בקשו מהילד
לעמוד ליד חפץ שמשמח אותו .ספרו זה לזה מדוע החפץ משמח אתכם.
מכינים שיקוי רגשות
הניחו על השולחן סיר גדול .דמיינו יחד עם הילדים שאתם מכינים "שיקוי רגשות".
לתוך השיקוי אפשר להכניס את כל הרגשות :שמחה ,עצב ,התרגשות ,פחד ,אושר,
בלבול...
כל אחד בתורו "זורק" רגש לתוך הסיר .מי שרוצה יכול לספר לבני המשפחה
איזה רגש הוא הכניס לסיר.
מערבבים את כל הרגשות בסיר בעזרת כף גדולה ומדקלמים יחד:
לחש ,לחש לחשונים
כל הרגשות בסיר מתערבבים
אושר ,שמחה ,עצב ופחד
מעניין איזה שיקוי יצא לנו ביחד!
מיזגו לכל אחד מבני המשפחה כוס דמיונית גדושה בשיקוי שהכנתם.
זכרו ,לעיתים אנחנו מרגישים רגשות נעימים יותר ולעיתים רגשות נעימים פחות,
מותר לנו להרגיש רגשות שונים ומגוונים ,כל רגש לגיטימי.
פנטומימת רגשות
כל משתתף בתורו בוחר רגש ומנסה להביע אותו באמצעות תנועות גוף והבעות פנים,
ללא מילים .כמה רגשות הצלחתם לזהות?

נהניתם? אל תשכחו להמשיך לשתף את המשפחה ברגשות שלכם
מדי פעם ,להתראות בפעילות הבאה...
מבוסס על התכנית הפדגוגית "חנות הפלאים" שנכתבה על ידי רשת הצהרונים של החברה למתנ"סים

