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 חנות הפלאים חנות הפלאים

פעילות מס' 5
הכנה מוקדמת: 

הכניסו  לתוך "חנות הפלאים": כוס חד פעמית, כף, סבון כלים, 
סוכר, מנקי מקטרות, בקבוק מים ריק וגרב ישנה.

שלום ילדים, 
צליל וסול כבר מתרגשים לקראת הפעילות המיוחדת שמצפה לנו היום.

לפני שאנחנו מתחילים, בואו נאמר יחד
את הדקלום הפותח את דלת "חנות הפלאים" ונגלה מה מסתתר בתוכה:

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" והתבוננו באביזרים הנמצאים בתוכה.  

אתם כבר מצליחים לנחש? היום מכינים בועות סבון! 

מכינים תמיסה: 
מכניסים לקערה 3 כפות גדושות של סוכר וכוס מים פושרים ומערבבים עד שהסוכר נמס.

מוסיפים חמש כוסות מים מהברז ובסיום מוסיפים חצי כוס סבון כלים.
מערבבים בעדינות (שימו לב – לא להקציף). 

מניחים את הקערה בצד למשך כשעה, ובינתיים מכינים את אביזרי הנשיפה.

מפריחים בועות בעזרת חותכני עוגיות:
הצמידו את מנקה המקטרות מסביב לחותכן עוגיות, לפפו בתחתית והשאירו שארית 

שתשמש כמקל אחיזה. ניתן לקשט באמצעות השחלת חרוזים על החלק התחתון של מנקה 
המקטרות. 

מפריחים בועות בעזרת שיפוד: 
מכופפים את מנקה המקטרות ויוצרים צורה סגורה,  מחברים לשיפוד על ידי ליפוף

 .
מפריחים בועות עם גרב ישנה: 

חותכים את חלקו התחתון של בקבוק מים (500 מ"ל), מלבישים על החלק התחתון גרב 
ישנה או תחבושת (גאזה), ומחברים בעזרת גומייה.  

עכשיו נותר רק להפריח את בועות הסבון. 
הכניסו לתוך התמיסה את קצה אביזר הנשיפה שיצרתם – ונשפו בעדינות. 

טיפ: אפשר להוסיף מספר טיפות של צבע מאכל לתמיסה וליצור בועות סבון צבעוניות. 

             

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

נהניתם? שלחו תמונה או סרטון לצוות הצהרון.
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.


