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משפחות קשת יקרות,
קיץ  -ילדים בחופשה  -זמן פנוי
במשפחה ,כמו במשפחה ,דואגים אחד לשני
לכן הכנו עבורכם ערכת פעילות לקיץ.
ערכה שתעזור לצלוח את הימים החמים
והארוכים ,בהם לא תכננתם מה לעשות עם
הילדים ,ערכה בה תוכלו להשתמש גם אם
נסעתם לחופשה במקום אחר.
הערכה מתאימה לכל אחת ואחד ומשלבת בין
מגוון פעילויות:
משחקים ,יצירה ,מיחזור ,מוסיקה ודמיון.
מקווים שתהנו מהערכה ומחופשת הקיץ,
אנו כבר עובדים במרץ על פיתוח הערכות
לשנה הבאה.

בלונים2

גירים
חול גירים צבעוני
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חומרים :מלח שולחן ,גירים צבעוניים,
כלי מלבני בעל דפנות נמוכות ,כלי
זכוכית דקורטיבי בעל מכסה
הכנות :שפכו כ 1.5 -כוס מלח שולחן
לתוך כלי מלבני.
בחרו גיר בצבע הרצוי וגלגלו אותו על
משטח המלח עד שיתפורר.
את המלח הצבעוני שיתקבל ,שפכו
בעדינות לתוך כלי זכוכית (אפשר
להשתמש במשפך) חזרו על הפעולה
והשתמשו בכל פעם בגיר בצבע אחר.
שנו את כמות המלח בהתאם לגודל
השכבה שאתם רוצים ליצור.
אל תשכחו לסגור את הכלי ולשלוח לנו
תמונה!
iackeshet.gmail.com
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פנים ובלונים

חומרים :בלונים בשלל צבעים ,נייר ,מדפסת,
דבק ,מספריים
מורידים את אברי הפנים ומדפיסים אותם
על דף .A4
גוזרים את כל איברי הפנים ומניחים לפי קבוצות
(עיניים ,אוזניים וכו’).
מבקשים מהילדים ליצור שילובים כאוות נפשם
ולהדביקם על הבלונים.
לשדרוג הפעילות ,אפשר להציע לילדים להשתמש
בחוטי צמר בשלל צבעים ניתן אף להשתמש בצמר
גפן להדבקת שיער.
>>>איברי הפנים בעמוד הבא...

כדורי ג’אגלינג ביתיים

חומרים :בלונים בשלל צבעים ,בקבוק פלסטיק קטן,
משפך ,מספריים ,חומר למילוי הבלונים :קמח ,אורז,
בורגול ,עדשים ,חול וכו’
הכנה :מנפחים בלון ומחזיקים את הפתח עם האצבע
על מנת למנוע בריחת אוויר.
בזהירות מכניסים את המשפך לבלון ,ממשיכים
להדק את האצבעות ונותנים לילדים לשפוך בעדינות
את חומר המילוי לתוך המשפך .לאחר שהבלון
מתמלא ,מוציאים את המשפך וקושרים אותו.
מנפחים בלון נוסף בצבע שונה ,מרוקנים את האוויר
(הניפוח הינו רק לשם מתיחת הבלון) גוזרים את
הבלון .את הבלון שמילאנו “דוחסים” לתוך החלק
הרחב של הבלון שגזרנו
מתקבל כדור ג’אגלינג הדוק וצבעוני.
מכינים כדורים נוספים בצבעים שונים
ונהנים.
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הר געש

אם ילדיכם מגלים סקרנות ועניין בהרי געש ,ולכם אין כוונה לערוך טיול שכזה
בקרוב .זוהי הזדמנות מצויינת עבורכם ועבור ילדכם ליצור הר געש בו אתם שותפים
מלאים בהכנתו.
חומרים :כוס חד פעמית ,מים 4-5 ,כפיות סודה לשתייה ,כפית סבון כלים ,צבע מאכל אדום ,או כל
צבע רחיץ למי שלא רוצה להסתכן בכתמים ,וכוס חומץ עבור כל התפרצות הר געש ,שתרצו ליצור,
קחו בחשבון ,שהילדים ירצו לחוות יותר מהתפרצות אחת.
> הילדים יכולים להיות מעורבים בערבוב החומרים לפי הסדר הבא 2/3 :כוס מיים ,סודה לשתייה,
סבון כלים וצבע.
> בקשו מהילדים ליצור גבעה קטנה מאדמה ומקמו בראשה את הכוס המלאה ,כך שרק שפת
הכוס תבלוט החוצה.
> הוסיפו את החומץ לכוס וצפו יחד בהתפרצות הר געש פרטית!
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חליף ביתי או חורפי לשימוש
סמים הוא מוצר המהווה ת
חול ירח/חול ק
רגיל ,חול קסמים לא יהפוך
			
תי .קסמו ,בכך שבניגוד לחול
מי
א
ים
ול
בח
			
חקים שכונתית או לחוף ים.
ש
מ
נת
לגי
ית
הב
את
בנים הנשמרים לאורך זמן.
			
תן לצור מהחול צורות או מ
ני
סנו בקופסה אטומה בארון.
			
שימוש רב פעמי :ניתן לאח
ל
ים
החול מתא
די להחזיר לה את הגמישות.
		
לתערובת  2-3כפות מים כ
להסביר לילדים שלא מדובר
בשימוש חוזר הוסיפו
סת על חומרים אכילים ,יש
שמדובר בתערובת המבוס
לה ריח של וניל או שוקולד.
למרות
ש
י
אם
כדאי להם לטעום ממנו ,גם
מוצרים הזמינים לכם בבית.
במשהו ש
מים ,ניתן לבחור בהתאם ל
תי תערובות להכנת חול קס
לפניכם ש
תערובת  :1החומרים
ות מים  6 +כוסות של חול נקי
ילן תירס (קורנפלור) 1.5 +כוס
נקות אחר כך) מוסיפים את
 3כוסות עמ
עדיף מפלסטיק ,שיהיה קל ל
מוזגים את המים לקערה (
תערובת חלקה מוסיפים לה
ההכנה:
וע היווצרות גושים .כאשר ה
ור ומערבבים היטב כדי למנ
הקורנפל
ה .ניתן לחלק את התערובת
ב.
בו
ער
די
כ
וך
ת
את החול
יפות של צבע מאכל לקער
חול צבעוני ,הוסיפו כמה ט
ול גם נצנצים או אפילו ריח,
צו
תר
גיוון :אם
בעים שונים .ניתן להוסיף לח
ערות קטנות וליצור חול בצ
למספר ק
ות תמציות ריח סטנדרטיות.
באמצע
תערובת  :2החומרים
מח  +כוס וחצי שמן תינוקות
ול במספר צבעים ,חלקו את
 9כוסות ק
ערה .אם ברצונכם להכין ח
בבים את הקמח והשמן בק
ההכנה :מער
הצביעה ורק אז את השמן.
מר
חו
את
פו
סי
הקמח לכמה קערות ,הו
כמה טיפות של תמצית וניל
לתערובת ריח ,ניתן להוסיף
לגיוון :על מנת להוסיף
לא להוסיף יותר מידי טיפות
לו אבקת קקאו .שימו לב ש
או תות ואפי
היחס בין נוזלים למוצקים.
על מנת שלא לשנות את
רובת תהפוך אותה לזוהרת.
וספת פתיתים נוצצים לתע
ה

חול קסמים
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לימונים6

פסטה
מסיבת פסטה
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> צאו לקניות עם הילדים ותנו להם
לבחור פסטה במגוון צורות.
> רססו בספריי צבעוני את צורות
הפסטה השונות (בחוץ והרחק מילדים)
ניתן להשתמש בצבעים שונים.
> ערכו את סוגי הפסטה השונים בקערות
על שולחן ,והתכנסו לחגיגה
של יצירת תכשיטים ,מחזיקי מפתחות
ועוד .השחילו את הפסטה על חוטי צמר
או כל סוג חוט עבה אחר
> בזמן היצירה ,אפשר לבשל את הפסטה
הלא צבועה שנותרה ,ולחתום את
הפעילות בארוחת פסטה דשנה.

קולאז’ פסטה

חומרים :דפי לזניה ,דפי בריסטול/
קרטונים ,צבעי מים ומכחולים ,דבק
פלסטי.
> בקשו מהילדים לשבור את דפי הלזניה,
אך הדגישו לא לשבור לחתיכות קטנות.
את החלקים על הילדים לצבוע כרצונם.
אם אין צבעי מים אפשר להשתמש
בטושים או צבעי גואש.
> את החלקים הצבועים ניתן להדביק
באופן חופשי ולצור קולאז צבעוני
וססגוני.
> לא לשכוח לפרוש מפה חד פעמית או
נייר עיתון גדול.
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לימונדה

הכינו לימונדה עם הילדים 2 :לימונים בינוניים /חצי כוס
לימון סחוט 4 ,כפות סוכר 4 ,כוסות מים קרים.
להגדלת כמות הלימונדה יש להכפיל כמויות.
הכנה :סוחטים את שני הלימונים (מוציאים את הגרעינים),
את המיץ הסחוט מעבירים לקנקן ומוסיפים את הסוכר והמים.
מערבבים היטב עד שהסוכר נמס כמעט לחלוטין ,מקררים
ומגישים.

הכנת דיו סתרים

חומרים:
לימון  +חומץ מדולל במים  +דפים עבים (בריסטול)
 +מכחולים דקים  +פנס או נורת שולחן
> סוחטים יחד עם הילדים את הלימון לתוך כלי מתאים.
אפשר גם לדלל חומץ במים ולהניח בכלי שישמש לנוזל
הסודי.
> מסבירים לילדים שמיצי פירות מסוימים כמו לימון ,וחומצות
מסוימות ,כמו חומץ תפוחים ,יוצרים על הנייר
כתמים שלא נראים לעין ,אך כאשר הם מתחממים –
ניתן לראות אותם בבהירות.
> כל ילד מצייר ציור או כותב הודעה סודית בעזרת הנוזל
החומצי ומכחול ציור.
> מניחים לייבוש ,רצוי בשמש.
> לאחר הייבוש מניחים מול פנס או מנורת שולחן
וחושפים את הציורים הסודיים ואת כתבי הסתרים.
> לשם העניין – מחליפים את הפתקים בין הילדים וכל ילד
מוזמן לפענח מה צייר או כתב חברו לניסוי המדעי.
לגיוון:
> עורכים את הניסוי הזה עם מיצי פירות אחרים כמו תפוז,
צנון או צנונית – מתקבל נוזל בצבע אחר לאחר החימום.
> מילדים קטנים יותר אפשר לצייר איברי פנים ,או ציור
חלקי ולבקש מהם להשלים את הציור בעזרת נוזל הקסם.
הם יופתעו לגלות שרק לאחר הייבוש הם רואים מה ציירו ואיך
יצא הציור אותו השלימו.
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פאזל ממקלות ארטיק

ארטיקים

את הפאזל אתם יכולים להכין עבור ילדכם או לעזור
להם להכינו.
חומרים 20 :מקלות ארטיק ,לורדים ונייר דבק.
הכנה :משטחים את המקלות ומותחים לרוחבם פסי נייר דבק.
בעזרת טוש ממספרים אותם.
הופכים את המקלות המודבקים ומציירים על הצד ללא נייר הדבק ,איזו דוגמה שרוצים.
מסירים את נייר הדבק ,מערבבים את המקלות ונותנים לילדים להצמיד ולהרכיב את התמונה.

הכנת ארטיקים

ארטיקים ,הם הזדמנות מצויינת לקרר את הגוף ולהחזיר אליו נוזלים.
הכנת ארטיקים בבית משלבת בין פעילות כיפית ומהנה עבור הילדים ובין קבלת ארטיק בריא ,חסכוני,
איכותי ,ואפילו חסכנו כסף!
מתכון בסיסי לארטיקים ביתיים:
>  1כוס עיסת פירות ,או פירות חתוכים כמו :בננות ,מנגו ,תותים ועוד.
אם אתם אמיצים הוסיפו תרד או מלפפונים.
>  1כוס נוזל כגון :שמנת ,חלב ,יוגורט ,מחית אבוקדו.
> אפשר להוסיף כף ממתיק כגון דבש ,סילאן או מייפל.
> ערבבו את כל המרכיבים יחדיו ומזגו לתבניות ארטיקים.
> הקפיאו לפחות ל  4-שעות.
אם אין לכם תבניות ארטיקים ,אל דאגה ,כוסות חד פעמיות (עדיף מנייר) ומקלות ארטיקים
ממוחזרים ,או שנקנו בחנויות לעבודת יד יעשו את העבודה.
לגיוון ,אפשר להחליף את מקלות הארטיקים במקלות סלרי ,גזר או פרצעלס (בייגלה).

צביעה8
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צבע ביתי

הכנת
שם של הילדים חשקה בצביעה,
אם אין לכם צבע בבית ונפ
מארבעה מרכיבים בלבד ,שאת
הנה מתכון להכנת צבע
לם ניתן למצוא כמעט בכל בית.
כו
וס קמח ,כוס מים וצבע מאכל.
חומרים :כוס מלח ,כ
הכל עד לקבלת מרקם חלק.
ערבבו
ים כמו בקבוקי קטשופ שרוקנו,
ניתן למלא בקבוקים לחיצ
נשטפו וייובשו בצבעים.

משחקי ילדות
ישראלית:

הם דרך מצויינת לפרוק אנרגיה,
לבצע פעילות גופנית והם גם
נהדרים כשמתארחים אצלכם
ילדים נוספים >>>>>>>>

שלושה מקלות
קלות מסודרים במקביל זה
שלושה מ
כאשר המרווח ביניהם קבוע.
לזה,
שחק ,המרחק בין המקלות
בתחילת המ
יהיה קטן.
תתף ,בתורו ,לעבור שלושה
על כל מש
פיצה משולשת או בדילוגים
מקלות בק
מצליח ,כלומר אינו עובר את
מי שלא
שלישי או מי שדורך פעמיים
המקל ה
בין מקל למקל  -נפסל ויוצא
ברווח
מהמשחק.
המשתתפים סיימו לקפוץ,
לאחר שכל
את המקל האחרון ומזיזים
מרחיקים
קלות הנוספים בהתאם ,כך
את שני המ
שהמרחקים נשארים שווים.
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קלאס

משחקים על משטח בטון.
משרטטים בעזרת גיר את התרשים
כפי שמופיע בציור.
בכל תור ,מטיל השחקן הפעיל את
האבן ומנסה לקלוע אל המשבצת
בה רשום מספר השלב בו הוא נמצא.
לאחר שקלע השחקן אל תוך המתחם,
עליו לקפוץ לפי תבנית תנועות
מוגדרת מראש ,תוך איסוף
האבן מן המקום אליה הוטלה .בשום
מקרה לא ידרוך השחקן על הקוים
ולא יזיז את רגליו שלא על ידי קפיצה.
שרטוט נפוץ לקלאס נקרא “שמיים”.

ציור בהמשכים
עד לשלושה משתתפים ומעלה.
המשחק מיו
ייר בתחתית של דף נייר ציור,
המשתתף הראשון מצ
על דעתו (ציור מוגדר ,צורות,
בהתאם למה שעולה
אותיות וכו’).
הציור שלו ומעביר למשתתף
מקפל את הנייר על
חוזר על פעולת הציור והקיפול
שלצידו .המשתתף
ים כך עד שנגמר המקום בדף.
ומעביר הלאה .ממשיכ
יע הדף המקופל ,פותח את כל
המשתתף שאליו מג
הציור שהתקבל .מעניין ומסקרן
הקיפולים וחושף את
ייר ואיך נראה הציור המוגמר.
לראות מה כל אחד צ

קפיצה בדלגית/חבל
הי
נה פעילות ספורטיבית מהנה
אותה ניתן לבצע לבד,
או כ
משחק בתורות המיועד לשני
משתתפים ויותר.
כל משתתף
קופץ בתורו בחבל עד שנפסל.
החבל עובר למשתתף הבא.
ניתן לשכ
לל את טכניקת הקפיצה בחבל
ולנסות סגנונות שונים.

חבל

הנחש בא
מיועד לשלושה משתתפים
המשחק
תר .משחק זה ,מהווה אף הוא
ויו
ספורטיבי קליל ניתן לשחק
אימון
צעות דלגית או חבל פשוט.
באמ
תף אחד עומד במרכז שטח
משת
שר יתר המשתתפים עומדים
פנוי ,כא
בו .המשתתף ,האוחז בקצה
סבי
של חבל ,מסובב את החבל
אחד
סוים מעל פני הקרקע וקורא
בגובה מ
“הנחש בא!”.
תר המשתתפים לקפוץ מעל
על י
אם פגע החבל ברגליו של מי
החבל,
מהמשתתפים הוא נפסל.
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מחבואים
משחק המיועד לשלושה
משתתפים ויותר.
משתתף אחד הינו בתפקיד ה״עומד”.
הוא עומד בסמוך לקיר או עץ ,עוצם עיניים ,וסופר
בקול מ  1-10או יותר .במקביל שאר המשתתפים
מוצאים מקום מחבוא ומסתתרים בו.
בתום הספירה ה”עומד” פוקח את עיניו ומתחיל לחפש
את המתחבאים .כאשר ה”עומד” מוצא את אחד
המתחבאים הוא רץ במהירות לנקודה בה עמד ,קורא
בקול “אחת שתיים שלוש” ונוקב בשמו של המשתתף
אותו מצא וכך פוסל אותו.
על ה”מתחבאים” ,לאחר שנתפסו להקדים את
ה”עומד” ולהגיע לפניו לנקודה בה עמד ,לגעת בקיר או
בעץ ולקרוא “אחת שתיים שלוש” ואת שמו
של “העומד”.

תופסת
דים ,בו על המשתתפים לצור
תופסת הינה משחק יל
שר/מגע עם משתתפים אחרים
ק
לנסות ולהמנע מקבלת מגע.
ובמקביל עליהם
שנן גרסאות רבות למשחק זה:
י
פס מכריז על צבע .הנתפסים
תופסת צבעים > התו
ות מפני תפיסה אם הם נוגעים
יכולים להשיג חסינ
בדבר הצבוע באותו צבע.
שיג חסינות מפני תפיסה על ידי
תופסת גובה > ניתן לה
למשל על ידי עמידה על כסא.
עליה מעל גובה הקרקע,
כאשר שחקן נתפס ,הוא עומד
תופסת עכברים >
ת .אם משתתף אשר עדיין לא
במקום ברגליים מפושקו
עובר בין רגליו ,הוא משוחרר.
נתפס

דפי צביעה

דג מלוח
מיועד לשלושה משתתפים
משחק ה
המשתתפים הינו “דג מלוח”
ויותר .אחד
מד צמוד לקיר או עץ ,כשגבו
והוא עו
לשאר המשתתפים.
המשתתפים עומדים במרחק
שאר
ים מאחורי קו קבוע מראש.
מסוי
המלוח” עוצם את עיניו קורא
ה”דג
 3 2דג מלוח” ,בזמן זה יתר
“1
שתתפים מתקדמים לעברו.
המ
פוקח את עיניו הם קופאים
כאשר הוא
הדג המלוח רואה את אחד
במקום .אם
ים זז ,הוא פוקד עליו לחזור
המשתתפ
לקו התחלה.
המשתתפים להגיע אל הדג
מטרת
לגעת בו ,בגרסה אחרת של
המלוח ו
על המשתתפים ,לגעת בקיר
המשחק
ליד ה״דג״ הוא עומד.

פרה עיוורת
המש
חק מיועד לשלושה משתתפים ויותר.
אחד המשתת
פים הינו התופס ,עיניו מכוסות בפיסת
בד ,כך שאינו יכול לראות.
בתחילת ה
משחק מסובבים אותו במקום על מנת
לגרום לו לא
בדן אוריינטציה עם הסביבה כאשר
התופס
תופס את אחד המשתתפים האחרים,
עליו לזהות במי
מדובר תוך שימוש באחד החושים:
שמיעה ,מישוש ועוד.

לשמיעת פלייליסט שירי קיץ ביוטיוב

https://www.youtube.com/playlist?l

_rGIQiC

ist=PLrrpGoJ1dLiPFieXzhsBh0hl7C
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