
 קרדיט: ילנה פורטנוב נאמן

 

 6-2לוז שבועי לפעילות בבית לגילאי  

 שבת שישי  חמישי  רביעי  שלישי שני ראשון שעה

התארגנות  7-8

 ומשחק חופשי 

התארגנות ומשחק 

 חופשי 

התארגנות ומשחק 

 חופשי 

התארגנות ומשחק 

 חופשי 

התארגנות ומשחק 

 חופשי 

התארגנות ומשחק 

 חופשי 

התארגנות ומשחק 

 חופשי 

 ארוחת בוקר  ארוחת בוקר  ארוחת בוקר  ארוחת בוקר  ארוחת בוקר  ארוחת בוקר  ארוחת בוקר  8-8.30

ציור: גועש,    8:30-9:30

צבעי מים,  

 טושים, פנדה 

הכנת בצק מלח * הכנת ספר מציורים  חפש את המטמון 

 לצביעה

הכנת איש שלג *

 מעיסת נייר 

הכנת טלפון ביתי *

 לילדים 

 ליוניםהכנת שובך *

חוברות עבודה/   9:30-10:30

אתר עשר 

 אצבעות

אימון  -שעת כושר

של כל המשפחה 

 יחד 

חוברות עבודה/  

 קריאה ראשונה

אימון  -שעת כושר

 של כל המשפחה יחד 

 Just -שעת ריקוד*

Dance 

אימון של  -שעת כושר הכנת חלות

 כל המשפחה יחד 

-ארוחת ביניים 10:30

 פירות 

-ארוחת ביניים

 פירות 

-ארוחת ביניים

 פירות 

-ארוחת ביניים פירות -ארוחת ביניים פירות -ארוחת ביניים

 פירות 

 פירות -ארוחת ביניים



ניקיון: רחיצת   ניקיון מרפסת  11-12

 בובות 

ניקיון: שאיבת 

 אבק, שטיפת רצפה 

ניקיון: כביסה  

 באמבטיה 

ניקיון: החלפת 

 מצעים, קיפול כביסה

מציאת חיות  *

באוקינוס )להכין 

 לפני(יום 

שעת ציור: גועש, צבעי  

 מים, טושים, פנדה 

 -שעת ריקוד* הכנת עוגיות 12-13

Just Dance 

 הכנת ארטיקים יוגה לילדים * משחקי קופסה  משחקי קופסה  יוגה לילדים *

 ארוחת צהריים  ארוחת צהריים  ארוחת צהריים  ארוחת צהריים  ארוחת צהריים  ארוחת צהריים  ארוחת צהריים  13-14

 מנוחה מנוחה מנוחה מנוחה מנוחה מנוחה מנוחה 14-15

יצירת בובות   משחק חופשי  15-16

 מלבד ואקרילן

 חוברות עבודה  משחק חופשי  חוברות עבודה  משחק חופשי  משחקים חשיבה 

יצירת שרשראות   צפייה בסרט  16-17

 מחרוזים 

חיתך סלט, הכנת 

 חביתה 

סידור הבית   צפייה בסרט  צפייה בסרט 

 ומקלחות

 צפייה בסרט 

סידור הבית   17-18

 ומקלחות

סידור הבית   צפייה בסרט 

 ומקלחות

סידור הבית   סידור הבית ומקלחות 

 ומקלחות

 סידור הבית ומקלחות  עריכת שולחן שבת

ארוחת ערב   18-19

התארגנות 

 לשינה, סיפור 

ארוחת ערב  

התארגנות לשינה, 

 סיפור 

ארוחת ערב  

התארגנות לשינה, 

 סיפור 

ארוחת ערב  

התארגנות לשינה, 

 סיפור 

ארוחת ערב  

התארגנות לשינה, 

 סיפור 

ארוחת ערב  

התארגנות לשינה, 

 סיפור 

ארוחת ערב התארגנות  

 לשינה, סיפור 



19:30 

 )הלוואי(

 לילה טוב  לילה טוב  לילה טוב  לילה טוב  לילה טוב  לילה טוב  לילה טוב 

  

 פעילות מצורפת בהמשך *

 https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga  -* יוגה לילדים

 Just Dance  https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA:* ערוץ 

( ממליצה להוריד את האפליקציה ולחפש www.pintrest.comבפינטרסט ) DIY. יש המון רעיונות ליצירה ו   http://bit.ly/2IN5D1oיצירה:חלק מהפעילויות מתוך אתר 

 רעיונות נוספים בהתאם לגיל הילדים. 

 מומלצים שניתן להיעזר בהם:   בנוסף, יש מספר אתרים

 /https://il.brainpop.comהאתר של בריינפופ": 

 /https://www.matific.com/isr/he/homeאתר "עשר אצבעות": 

http://kriarishona.co.il/?gclid=CjwKCAjwgbLzBRBsEiwAXVIygCyi7LmaXiOGd3D6KXaUoUJBs-אתר "קריאה ראשונה": 

13RoCVkoQAvD_BwE-ctFxgdEi97mjyEYtaOzn4fnz 

 /https://ebag.cet.ac.ilאתר אופק: 

 home-at-https://www.davidsoncourses.com/stuckמכון דוידסון: 

 org.il/podcast/program.aspx/?progId=2074https://www.kan.פודקאסט של כאן לילדים: 

 https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1197האתר של כאן לילדים: 

https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga
https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA
http://bit.ly/2IN5D1o
http://bit.ly/2IN5D1o


ערוץ יוטיוב של משרד החינוך ללמידה מרחוק:  

https://www.youtube.com/channel/UClm3PUYyPprrzhTC8o1rwgQ/featured?view_as=public&fbclid=IwAR1c811VTJHzrwIb5Zj8xJUbgHh21

SxTjjyZeg0JtiqRq1ufVuwQtsl5yFI 

https://lp.landing-עיתון אצבעוני חינם לילדים )נשלח במייל(:

=81066fed30563ce98db175324f3ee234&utm_source=whatsapp&fbclid=IwAR3fIom0I4page.mobi/index.php?page=landing&id=327923&token

fhTiNh_OFanSWdKYUOdtH0-RS572fi4hYeiwSvDRi1m642Tml 

  /https://www.facebook.com/Efchek1העמוד של אפרת חסון דה בוטון מאיירת ואמנית נייר שמעלה יצירות מחומרים זמינים:

 * הכנת בצק מלח

 צבעי מאכל )צריך כמות די גדולה כדי להשיג צבע כהה במידה ורוצים כזה( או צבעי גואש      ●

 כוס מים  1       ●

 כוס מלח  1       ●

 כוסות קמח לבן רגיל 2       ●

 קרם טרטר )לא חובה אך זה משפר את גמישות הבצק(כף  1      ●

 לקה    ●

 שלבי יצירה:  

 מחממים מים )לא מרתיחים אלא רק מחממים(.  .1

 מוסיפים את צבע המאכל או גואש למים החמימים.   .2

 מוסיפים את המלח למים.  .3

 ממתינים כמה דקות )כדי להמיס את המלח(.  .4

 מוסיפים אך לא חייבים( ולשים עד שנוצר בצק. אם הבצק דביק מדי אז מוסיפים עוד קמח. מוסיפים את הקמח )ואת קרם הטרטר אם אכן  .5

 נותנים לילדים לשחק ולפסל עד שהם מרוצים מהיצירה שלהם או לחילופין נמאס להם והם רוצים להספיק.  .6

מים שאין שמש זה יכול להימשך זמן רב. לחילופין, ניתן לאפות מייבשים את עבודת היצירה שלהם בשמש )רצוי להפוך מדי פעם כדי לייבש גם את החלק התחתון(. בי .7

 מעלות(. זמן האפייה משתנה מפריט לפריט ונע בין כחצי שעה לשעתיים. 100 -בתנור אפייה )אופים בחום של כ

 מכסים בלקה. שלב זה חשוב כי אם לא מבצעים אותו הלחות גורמת ליצירה להתפורר עם הזמן. .8

https://www.facebook.com/Efchek1/
https://www.facebook.com/Efchek1/


 

 

 *עיסת נייר 

 ציוד חומרים ו

 נייר עיתון או נייר לבן )כגון ניירות טיוטא(        ●

 כוס קמח  1       ●

 כפות מלח 2      ●

 מים        ●

 מספריים        ●

 שלבי הכנה

 כוסות מים בסיר גדול. 4מרתיחים  .1

 כוסות מים פושרים.  2כפות מלח עם  2 -מערבבים כוס קמח ו .2

 מערבבים היטב.  .3

 מוסיפים את התערובת למים הרותחים.  .4

 דקות עד לקבלת מרקם חלק ללא גושים. 4 -מבשלים על אש נמוכה במשך כ .5

 מניחים את התערובת להתקרר.  .6

 גוזרים או קורעים את הנייר.  .7

 טובלים את חתיכת נייר בתערובת ומדביקים על האיזור הרצוי. .8

 לאחר כיסוי השטח חוזרים על פעולות ההדבקה ומכסים בשכבה שניה. .9

 וש משתנה בהתאם לעובי העבודה ותנאי מזג האויר. מחכים לייבוש מלא. זמן הייב .10

ז הצורה נשמרת גם  : כדי ליצור צורה גדולה מעיסת נייר מומלץ לכסות פרט גדול כמו בלון. את הבלון אפשר לפוצץ לאחר שהעיסה מתקשה. אם שמים מספיק שכבות אטיפים 

 .רוח אותו קודם לכן בוזלין או בניילון נצמד כדי שלא יידבק לפריט כאשר מכסים פריט כלשהו בעיסת נייר מומלץ למ .לאחר שמפוצים את הבלון

 
 
 



 הוראות הכנה ניתן למצוא ביוטיוב - *טלפון על חוט

 כוסות חד פעמיות )מפלסטיק או קרטון( או פחיות שתיה 2  ●

 חוט    ●

 מקל קטן או אטב    ●

 מספריים  ●

 לילדים יותר קטנים: עפרון לעשות חור  ●

 מציאת חיות באוקינוס: 

 ציוד: 

 כלי פלסטיק   ●

 חיות מפלסטיק    ●

 צבע מאכל כחול, ירוק    ●

 מים     ●

 הכנה:

 יא ללילה.לשפוך מים לקופסת הפלסטיק ולהכניס מספר טיפות של צבעי מים עד שהמים נצבעים בכחול. להכניס מספר צעצועי פלסטיק )עדיף חיות ים( ולהקפ

 החיות על ידי הפשרה באמצעות מים חמים, פן או כתישה עם כלי.בבוקר, להוציא מהמקפיא ולתת לילדים לנסות להוציא את 

  

 *שובך יונים: 

ר לעשות ביחד. אם מחפשים רעיון זהו בית ציפורים אשר עשוי מקרון חלב. לאחר שמסיימים מניחים את בית הציפורים בחוץ ושמים בו מים או אוכל. זוהי יצירה לילדים אשר אפש 

 יכול להתאים מאד! יתרון נוסף שיש לקרטון החלב )מעבר לעניין של מחזור( הוא שהוא עמיד במים ולכן ניתן להשאיר אותו בחוץ ללא חשש.עבור מיחזור קרטון חלב זה 

 חומרי יצירה: 

 ליטר  2קרטון חלב       ●

 מספריים      ●

 טפט לבן       ●

 בריסטול לבן       ●

 תמונות של ציפורים      ●

 טושים      ●

 דבק חם      ●

 ית סכין יפנ        ●



 מקלות של ארטיקים        ●

 קופסא ריק אשר בה שמים את המים או אוכל לציפורים )למשל: קופסא ישנה של מקלות לאוזניים(      ●

 סול שחור  ●

 אטבים קטנים  2      ●

 שלבי יצירה: 

 צובעים את הציפורים.  .1

 מכסים את הקרטון בטפט לבן )אפשר גם לכסות בנייר לבן בעזרת דבק(. .2

 בקרטון. גוזרים חלון  .3

 יוצרים שני חריצים למטה ברוחב של המקלות.  .4

 מכניסים את המקלות.  .5

 מניחים את הקופסא על המקלות )דרך החלון(. .6

 גוזרים מלבן מבריסטול ומקפלים באמצע. מלבן זה ישמש בגג. .7

 מניחים על קרון החלב כדי לבדוק את הגודל. .8

 גוזרים גג מסול שחור. מומלץ לעשות כמה שכבות. .9

 הגג למלבן מבריסטול.מדביקים את  .10

 גוזרים את הציפורים הצבועים ומדביקים לצדדים.  .11

 גוזרים משולש מסול ומדביקים מתחת לגג )להסתיר את קרטון החלב(. .12

 גוזרים שלט קטן מקרטון לבן וכותבים “בית ציפורים” או כל דבר אחר.  .13

 מחברים את הפתק לאטבים.  .14

 מדביקים את האטבים לקרטון. .15

 

  
 


