
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



ציורים סימטריים

.  ההורה מצייר חצי מציור פשוט והילד משלים את הציור

.אפשר לצייר על דף או על לוח מחיק אם יש

,  (סמיילי)חייכן , פרפרים, אפשר לצייר ככל העולה על רוחכם כמו פרחים

. עץ חיות למיניהם ועוד, סירה, חיפושית

פעילות  . אפשר גם שהילד יצייר וההורה ישלים או ששני ילדים יציירו ביחד

!משותפת ומהנה



קוביות ציור

אחת מסמנים צבעים שונים ועל  קוביהעל 

מציירים צורות שונות או אפילו  השניההקוביה

. חלקי גוף שונים

כל אחד בתורו זורק את שתי הקוביות ומצייר עם  

בסוף מתקבל  . הצבע המוצג את הצורה המוצגת

.ציור צבעוני וייחודי

אפשר לנצל קוביות משחקת שיש בבית ורק 

צבע  /להדביק מעל המספרים מדבקה עם הצורה

.החדשים



השלמת תמונות מעיתון

יש לכם ערמת עיתונים בבית שלא הוצאת  

יש כל כך הרבה פעילויות  ! מעולה? למיחזור

!שאפשר לעשות איתם

אחר כך . עוברים בעיתון וגוזרים תמונות שמעניינות

אפשר  . מדביקים על דף ומשלימים את הציור

.'קולאגלהדביק מספר תמונות שונות וליצור 

בזמן הגזירה חשוב לשים לב שהאגודלים  ! שימו לב

.  בשתי הידיים מופנות כלפי מעלה



ציורי ענק

. דפים רגילים10לוקחים גיליון נייר גדול או מדביקים ביחד כ

!מניחים על הרצפה ומציירים בכיף

.  אפשר לסרטט את הצורה של הגוף או סתם לצייר בהנאה

אפשר גם לקחת גירים, אם המזג אוויר נעים ולא נמצאים בבידוד

.  ולצייר על המדרכה מחוץ לבית או בגן שעשועים



https://happykitchen.co.il/%D7%A2%D7%95%D7%92%D7%99
%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%9E%D7%90%D7%94-
%D7%91%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-

%D7%90%D7%95-%D7%90%D7%99%D7%9A-
%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-

%D7%90%D7%AA-%D7%94/

!אופים עוגיות

לחיזוק חגורת הכתפיים שממלאת את הבית בריח מצויינתפעילות 

!נעים

.ככה יותר קל לרדד, מומלץ להשאיר את הבצק במקרר לשעה

.  כך הם מחזקים את חגורת הכתפיים, נותנים לילדים לרדד את הבצק

!  קורצים צורות ואופים

.לפני האפיהציפסצבעוניות או עם שוקולד סוכיותאפשר לקשט עם 

....מצרפת קישור למתכון למי שצריך

https://happykitchen.co.il/%D7%A2%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%9E%D7%90%D7%94-%D7%91%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95-%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94/


צביעה עם מקלות אוזניים

.צביעה חווייתית עם גואש שגם מחזקת את הכף יד

שמים קצת גואש על צלחת חד פעמית וצובעים עם 

.  המקלות אוזניים במקום עם מכחולים

אפשר לצייר באופן חופשי או להדפיס מהקישור המצורף  

.דפי צביעה מתאימים

http://www.izmargad.com/ASPPages/Ages3-
4/LettertoColor/LettertoColor3-4.aspx

http://www.izmargad.com/ASPPages/Ages3-4/LettertoColor/LettertoColor3-4.aspx


משחק בבצק

.אפשר לשחק עם בצק קנוי או להכין לבד בבית בקלות

: מתכון לבצק

כוסות קמח רגיל2

כוס מלח רגיל1

כוס מים1

כדי לצבוע  ( או צבע גואש)כמה טיפות של צבע מאכל 

.את הבצק

!בקערה ונהניםהכלמערבבים את 

אפשר לנסות ליצור את הצורות שמופיעות בתמונה  

!משמאל או להמציא צורות כיד הדמיון

את הבצק אפשר עטוף בשקית אטומה ולשמור בצד ליום  

.  אחר




