
מאגר יצירות ופעילויות שיעזרו להעביר את הזמן 

וגם לחיזוק הגוף וכף היד

!הביתית החדשהמומלץ לשלב פעילויות מהקובץ באופן קבוע בשגרה 

מרפאה בעיסוק-רבקה ווגליין: ערכה



!עוזרים בבית ומחזקים את הגוף

:  כביסה

הילדים עוזרים להעביר את הכביסה מהסל למכונת כביסה ומהמכונה לסל או 

.  למכונת ייבוש

.הם גם יכולים לסחוב את הסל כביסה מהחדר או לאן שצריך

.  הילדים מחברים את האטבים ומחזקים את הידיים-כשתולים את הכביסה

:ארוחות

.הילדים יכולים לעזור לחתוך ירקות או סלט עם סכין שלא חדה מידי-

בהתחלה אולי זה קצת מלכלך  )אפשר להתנסות למרוח ממרחים על לחם לבד -

!(אבל עם קצת הכוונה ועזרה הם ילמדו מהר

.  תנו לילדים לערבב ולחזק את הידיים?לפנקייקסמכינים בלילה -

זאת  . בהתחלה עם קצת עזרה ובהמשך הם כבר יצליחו לבד-עריכת שולחן-

.משימה עם המון שלבים שדורשת חשיבה

!בסוף הארוחהוטיטואוכמובן שיעזרו בשטיפת כלים -

:מנקים לפסח

רק להיזהר  )למיין משחקים ולשאוב אבק , לשפשף, הילדים יכולים לעזור לנגב

(מחומרי ניקיון מסוכנים



!מסיבת ריקודים

.  אין דרך יותר מהנה להזיז את הגוף מאשר מסיבת ריקודים משפחתית

!אפשר לשים שיר אהוב ולרקוד

:  ולרקוד לפי התנועות בשירים Just danceביוטיובאני ממליצה לכתוב 

https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA&t=6s-אחד לדוגמא  .

מסתובבים ועוצרים לפי  , מדלגים, קופצים, רוקדים. איתוזה גם שיר נחמד שכיף לרקוד 

:ההוראות בשיר

https://www.youtube.com/watch?v=2UcZWXvgMZE

https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA&t=6s-
https://www.youtube.com/watch?v=2UcZWXvgMZE


יוגה לילדים

משפרים קואורדינציה  , תרגילים יוגה לילדים מחזקים את הגוף

.ושיווי משקל ויכולים לסייע בהעלאת ביטחון עצמי

.  או לתרגל על השטיח בסלון, אפשר לפתוח מזרון יוגה אם יש

אפשר להדפיס ולגזור את הכרטיסיות או להסתכל בפלאפון  

מומלץ לשמור על כל מנח . ולבחור רצף תנוחות לתרגול היומי

יש עוד תמונות  . )פעמים2-3לכמה שניות ולבצע את הרצף 

(.בשקופית הבאה

אפשר לתרגל נשימות עמוקות בתחילת  ! לא לשכוח לנשום עמוק

,  להכניס אוויר מהאף כאילו מריחים פרח"–כל תרגול יוגה 

".ולהוציא אוויר מהפה כאילו מכבים נר

.מצרפת קישור לסרטון שיכול לעזור להנחות תרגול יוגה

https://www.youtube.com/watch?v=v6l2wv2A988

https://www.youtube.com/watch?v=v6l2wv2A988




!לצאת לטייל

!אין כמו השמש באביב

יש המון  . צאו לטייל בשכונה או בטבע ותשחקו משחקים בדרך

-https://www.mako.co.il/home-family: רעיונות בקישור הבא
recreation/Article-78042ea1d523911004.htm

https://www.mako.co.il/home-family-recreation/Article-78042ea1d523911004.htm

