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 הלוחשת לגננות ולהורים: ובשם המקצועי שלי אני נקראת 

 (  א"ת' בהצטיינות מטעם אוני .M.A)אני יועצת חינוכית 

 .ומדריכה פדגוגית בכירה

 שנה 30עובדת בחינוך כבר 

כדי להוביל אותם למציאות   –ליוויתי מאות צוותים חינוכיים לגיל הרך ואלפי הורים 

 .  של אקלים מיטבי

 עובדת עם הרבה ערים וארגונים  . אני מרצה ברחבי הארץ ובעולם

 .כותבת בלוגים לגיל הרך בכמה אתרים הורים

 .עובדת בשיתוף פעולה עם ערוץ הופ

 .ובווטסאפמובילה קהילות ברשת 

 

 .ובחוברת הזו ריכזתי לכם כמה טיפים להורים ופעילויות שכייף לשחק

 חשוב לי לציין כי חלק מהפעילויות הן פעילויות משותפות להורה ילד

 .אך חלק מהפעילויות הן פעילויות שמעודדות עצמאות

 .חשוב שהילדים ידעו גם לפעול לבד בכוחות עצמם ולא להיות תלויים בנו כל הזמן

 

 אז אני רוצה לאחל לכולנו הנאה מהחוברת

 באהבה

 הלוחשת לגננות ולהורים, יעל שוורץ

 הלוחשת לגננות ולהורים: מקצועי פייסבוקדף     054-3455683

 schwartzyael67@gmail.com: מייל



 ...רגע לפני שיוצאים לדרך כמה נקודות חשובות 

 

 אומרים לכם לשים קודם כל את מסיכת החמצן  , כמו שבמטוס

 .על הפנים שלכם ואחר כך על פני הילד

 . גם כאן אני אומרת ומייעצת לכם

 .  סוללה 0%אל תגיעו למצב בו הבטרייה שלכם מתרוקנת על 

 .תטעינו אותה לפני שזה מגיע לזה

 ?מדוע

 חסר סבלנות, עצבני, זה הורה לא רגוע -כי הורה בלי אנרגיות 

 ...בחוסר סבלנות שייצעקזה הורה . בחוסר כבוד, זה הורה שמדבר לא יפה

אבל בואו ננסה להגיע למצב הזה כמה   -וזה יכול בהחלט לקרות לכולנו וזה קורה לכולנו 

 למען הילדים -בבקשה . שפחות

 ?אז אני רוצה להמליץ לכם לזהות מה ממלא לכם את הבטרייה

קריאת  ? נשימות? שוקולד? שיחה עם חברה, ( כן אפשר גם בתוך הבית)ספורט ? מדיטציה

שבן . תחליפו ביניכם!!! תדאגו לעשות את זה על בסיס יומיומי? פרק מצחיק של סדרה? ספר

בשכנה   להעזראפשר . הזוג יהיה עם הילדים ואז תצאי לזמן הרגעה והתמלאות ואז ההיפך

לתפוס רגע זמן הירגעות  ! אפשר בזמן שהילדים צופים בתוכנית טלוויזיה חינוכית ...טובה 

 .  לעצמי



 .ילדים זקוקים לזמן שינה מסודר

 .בתחום השינה מהשיגרהאל תפספסו את זה ואל תצאו 

 (אני מדברת על הצעירים לא על המתבגרים). כל ערב דאגו לערוף טקס שינה קבוע

 .מקלחת ולמיטות, ארוחת ערב

 תנו להם לבחור סיפור לשינה

 לאחר הסיפור

 "מה העיניים שלי ראו היום": ממליצה לשחק במשחק שהמצאתי 

 .מספרת על דבר אחד או שניים שראיתי היום בהתנהגות של הילדים כאמאמשחק בו אני 

 ?איך אני בוחרת מה לספר!!!  חיובי!!! רק

 .תלוי איזה ערך אני רוצה לחזק ולהעצים

היום שמתי לב ששיחקת בבצק כל כך :"אספר  –אם אני רוצה לחזק ולהעצים את ערך העצמאות 

בזכות זה : "ואני יכולה להוסיף "  בכוחות עצמך והסתדרת כל כך יפה לבדהרבה זמן לבד 

  -בזכות זה שהסתדרת לבד"או "  תודה לך –יכולתי לנוח כמה דקות ולהירגע , שהסתדרת לבד

 ".תודה, את ממש עזרת לי ואני מעריכה את זה  –יכולתי לטפל באחים הצעירים שלך 

 (  מקנה ביטחון ורוגע... )אפשר לספר מה יהיה מחר, לאחר המשחק הזה 

 (זה עובד יותר טוב בימים רגילים של שגרה)

 



 ועוד דבר חשוב

 .חלק גדול מהם רגילים להיות תלותיים בהורים, הילדים של היום

 .הכלהרבה מאד מהם רגילים שההורים עושים עבורם כמעט 

 .עוזרים להם ועושים עבורם

כי ככה לא יתלכלך  .. כי זה יותר מהר שאני עושה עבורו...כי אני כהורה ממהר ואין לי זמן? מדוע

 ....ויש לי עוד המון על הראש...מהר" מתוקתק" הכלולא יישבר וככה 

 'וכו...אני אנעל לו , אני אלביש אותו ... אז קדימה

אנחנו מגדלים ילדים שלא מתנסים בלעשות  , באמת שלא בכוונה, ומה שקורה שמבלי לשים לב

 .דברים

 .ילדים שרגילים שעושים עבורם

 .תחושה של אי מסוגלות ופינוק, וזה מוביל אותם לחוסך עצמאות

 זמן הקורונה הוא זמן מצויים להתנסות בלעשות דברים

 "  אני יכול",  " אני מסוגל"תחושה של , מסוגלות, בלפתח עצמאות

את  , את היכולות שלהם, בואו ננצל אתה זמן הזה לתת להם לשפר את העצמאות שלהם

 .נעניק להם עוצמה וכוח. נכין אותם טוב יותר לחיים. המיומנויות שלהם

 .נצלו את הזמן הזה

 

 כל שאר הטיפים שלי...  עכשיו אפשר להתחיל, טוב

 הלוחשת לגננות ולהורים: שלי  הפייסבוקבדף בסרטון החינמי אתם יכולים לקבל 

   22.3.20 -הסרטון יופיע מיום ראשון ה 

 ,באהבה

 ,להצלחה שלכם מחוייבת

 יעל שוורץ                                     



 כל הפעילויות שיופיעו פה 

 יהיו מחומרים ואביזרים  

 שיש אותם בכל בית  
 

 

 או דברים שניתן לרכוש בכמה שקלים בודדים                         



 :   1פעילות מספר 

 הליכה על קביים

 

 ?מה צריך

 חבל  וקופסאות שימורים

 ?מה עושים

 .  ניתן לתת לילדים קודם כל לקשט את הקופסאות

ואז מבקשים מהילד שיעמוד על הקופסאות ומהגובה של  

עד לגובה של  –שם מדביקים את החבל בצד אחד , הקופסאות 

 .הידיים של הילד כאשר הוא עומד ישר

 .  ועכשיו אפשר להתחיל להתאמן

 

 .  אבל לא מוותרים, זה לא קל בהתחלה 

   ועיקביותאחלה למידה ואימון על נחישות 

 .  ואימון על התמודדות עם אי הצלחה

 .ושימו דגש על התהליך

 .כל פעם עוד קצת התקדמות

בהתחלה לומדים לעמוד על הקופסאות בשיווי משקל מבלי  

 ...לא נופלים ועוד צעד....ואז לומדים לעשות צעד ו. ליפול

 .  נחישות, עיקביות, התמדה, סבלנות

 .בהצלחה



 : 2פעילות מספר 

 מטיסים מטוסים

 

 ?מה צריך

 נייר  

 ?מה עושים 

 מקפלים נייר לצורת מטוס ומעיפים

 .מנסים להגיע הכי רחוק שאפשר

 :טיפים

 ניתן לקשט את הנייר לפני הקיפול למטוס

 ניתן לקשט את הנייר אחרי הקיפול למטוס

איזה גודל נייר עוזר ? נבדוק ונחקור איזה קיפול 

 ?אולי עוצמת ההעפה? להעיף אותו הכי רחוק

ניתן לעשות סימונים על הרצפה ולראות עד לאן  

 .הגעתי

 .לא חייבים להתחרות אחד בשני

אני יכול להתחרות רק בעצמי ולעודד את עצמי 

 ...לשיפורים

 ....להגיע לשיאים



 :3פעילות מספר 

 שרשרת האדיבות המשפחתית

 

 .אז הנה הרעיון שאני מזמינה אתכם לעשות

 עכשיו שאנחנו כל כך הרבה שעות יחד

זה זמן מעולה לשים את תשומת הלב שלנו על ערכים  

 .שחשובים לנו

 .אז מה אני רוצה להציע

כל אחד מבני הבית יוכל לרשום על פס הנייר הצבעוני  

 מעשה טוב שאחד מבני המשפחה עשה עבורו

 ...התנהגות נעימה

 ...מילה טובה שנאמרה

ואם הוא עוד צעיר אז  ) הוא ירשום על השרשרת 

וכל פעם תוסיפו עוד חוליה ועוד חולייה  ( תרשמו עבורו

 .המשפחתית והפירגוןבשרשרת האדיבות 

 !!אמן  חחח....לא יישאר מקום בבית...עד ש



  4פעילות מספר 

 משחק מסלול עם גולה

 

 ?מה צריך

 מכסה קופסת נעלים וגולה, גלילי נייר טואלט 

 

 ?מה עושים

 משחק מסלול מגלילי נייר טואלט

 שגזרנו אותם והדבקנו על מכסה קופסת נעלים

 מעבירים גולה   -

 על ידי " שערים"בין ה

 .הזזת מכסה קופסת הנעלים

 ?חמוד נכון

 ....ולא כל כך קשה לביצוע

 ...לכו על זה

 זה כייף



  5פעילות מספר 

 

 ?מה צריך

 קרטון מהמשלוח של הסופר

 ....טושים, צבעים , מדבקות

 

 ?מה עושים

 נותנים לילד את הארגז והוא יכול להפוך אותו  

 .למה שהוא רוצה

 ....לפי הדמיון שלו 

 ...לבית....לחללית , למכונית

 ...ולכל דבר אחר

 .לשדך עם השדכן עוד ניירות וקרטונים, אפשר להדביק תוספות 

 להדביק מדבקות, אפשר לצבוע

 תנו להם להשתולל עם הדמיון שלהם

 יופי של פעילות

 .שייהנו ממנה

 

 ...אפשר לעזור בינתיים לילד אחר או לנוח, כן



  6פעילות מספר 

 

 ?מה צריך

 ניירות צבעוניים

 קחו נייר מדפסת רגיל  ? ואם אין

 .ותצבעו אותו בצבע

 הכי מהר זה כאשר משכיבים את הצבע  

 כך ברגע אחד –על הצד על הדופן שלו 

 .כל הדף נצבע

 .מכינים כמה דפים בכמה צבעים

 .חפצים שונים שכל חפץ בצבע אחד

 

 ?מה עושים

 ? מוציאים את החפץ ורואים באיזה צבע הוא 

 .וממינים ומניחים על העיגול המתאים

 

 אפשר להשתמש בקובייה
זה הצבע שאני אוציא   –והצבע שיצא בקובייה 

 .המדוייקמהסלסלה ואניח במקום 



  7פעילות מספר 

 

 ?מה צריך

 .מדבקה בצבע אחר –קובייה שעל כל פאה שלה 

 .דפים צבעוניים

 

 ?מה עושים

 

 .מטילים את הקובייה

 ?  מה יצא

 ?  צבע ירוק

 אז אני עוברת לעמוד על העיגול הירוק  

 (או על הדף הירוק)

 ...וכך הלאה

 ניתן לתת לאחים לשחק יחד

 .ניתן לשחק יחד עם הילד

 .  בתרגילי חשבון, בספרות, באותיות, ניתן לשחק במקום בצבעים בצורות

 .סיפרה או אות, צורה מצויירתעל הנייר תהייה ? איך

  6אז אני צריכה לעמוד על הנייר עם הספרה  6יצא סיפרה ? נטיל את הקובייה ונראה מה ייצא

 .  'אז אני אעמוד על הנייר עם האות ג –' יצא האות ג

 



  8פעילות מספר 

 

 משחק התאמה –משחקים בקוביות 

 

 ?מה צריך

 דף גדול או כמה דפי מדפסת שחיברתי יחד, קוביות 

 

 ?מה עושים

 מעתיקים את קווי המתאר של הקוביות

 מניחים אותם סביב הנייר

 והילד צריך לקחת כל קובייה ולהתאים אותה  

 .למיקום הנכון



  9פעילות מספר 

 

 ?מה צריך

 סלסלות ולגו

 

 ?מה עושים

 

 פ צבעים של הלגו שלנו"משחק מיון ע

 

 אחרי שכבר נמאס לילדים לשחק בלגו

 בואו נשחק עם הלגו משחק מיון צבעים

כל לגו יתאים לסלסה המתאימה   –ונמיין את הלגו 

 .לו

 



   10פעילות מספר 

 פיתוח חשיבה יצירתית –משחק היצירתיות 

 21-חשוב כמיומנות במאה ה מאדמאד 

 

 ?מה צריך

חפצים שאין קשר  2מצלמים או מניחים על השולחן 

 .בכלל בינהם

 

 ?מה עושים

 

 (מחוץ לקופסה)מבקשים מהילדים לחשוב 

 ולהמציא קשר בין החפצים

 .דימיונייםשימציאו כל מיני קשרים 

 .מתקבל הכל –אין פה נכון ולא נכון 

 

אז מה הקשר בין הפרחים הוורודים לספסל העץ 

 ? החום

 

 



   11פעילות מספר 

 

 ?מה צריך

 (ארוכים יותר)גלילי נייר טואלט או גלילי נייר כסף 

 

 ?מה עושים

 מדביקים את גלילי נייר הטואלט לרצפה

 אני גזרתי כמה חריצים בחלק התחתון ואז קיפלתי

 .שייצרתי וכך הדבקתי" הכנפיים"את 

 

שהילד יניח על כל גליל את הכדור ושאף   –המטרה 

 .כדור לא ייפול

 

 ?  רוצים לצרף גם את הגדולים יותר ולהתפרע

ותנו להם להשפריץ על הכדורים  –קחו אקדח מים 

 .ולהפיל אותם בעזרת זרם המים

 

אפשר לעשות את זה על ... באמת שזה יהיה כייף

 .האמבטייהרצפת חדר 



   12פעילות מספר 

 

 ?מה צריך

 כוסות חד פעמיים

 

 ?מה עושים

 .משחק התאמה של כמות וספרה

 על תחתית הכוס רושמים ספרה

 על הקרטון מציירים את הכמות

 

 .המצויירתהילד צריך ליצור התאמה בין הכוס לכמות 

 

 .  אותיות בעברית, צבעים, אפשר גם עם צורות

 . התאמה של אות כתב עם אות דפוס:  אותיות בעברית

 .  אות קטנה ואות גדולה: התאמה של אותיות באנגלית



   13פעילות מספר 

 רגע של נחת 

 

 ?מה צריך

 שמיכה או בד חזק וארוך

 

 ?מה עושים

 ערסל על השולחן כמו בתמונה  

 

 ...רגע של שקט לכולנו



   14פעילות מספר 

 

 ?מה צריך

 מיכל לשפוך בו מים

 הרבה סוגים של פקקים  

 מקלות מארוחה סינית

 

 ?מה עושים

 הילד צריך לתפוס עם המקלות

 .את הפקקים ולשלוף אותם מהמים

 

 תהנו



   15פעילות מספר 

 אימון מוטורי

 

 ?צריךמה 

 פונפונים

 ואם אין נייר שקימטנו לצורת כדור

 אטבי כביסה

 

 ?מה עושים

הילד צריך לתפוס את הפונפון בעזרת אטב  

 .הכביסה

 

 .ולהכניס את הפונפון לסל



 מקווה שתבנו מכל הפעילויות האלה שאספתי לכם מהרשת  

 .ממקומות שונים בעולם

 

 ואני מזכירה לכם

 ביום ראשון  הקרוב

22.3  

 חשוב שלי  חינמייעלה סרטון 

 הורים יקרים  , שיעזור לכם 

 לשמור על השפיות שלכם

 ייתן לכם טיפים וכלים

 כיצד לא להשתגע כל כך הרבה שעות בבית עם הילדים

 ...אז 

 :המקצועי שלי הפייסבוקאל תשכחו להיכנס לדף 

 הלוחשת לגננות ולהורים

 

 שלי ולבקש את הסרטון לווטסאפאו לשלוח לי את המייל שלכם 

 ואפשרי גם לשלוח לי מייל ישירות אלי

 :  הנה הפרטים שלי שוב

 054-3455683: נייד –יעל שוורץ 

   schwartzyael67@gmail.com: מייל


