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הלוחשת לגננות ולהורים

שלום לך אמא  /אבא יקרים
אספתי לכן בחוברת הזו מגוון פעילויות מהנות
מהרשת ,מאתרים שונים מרחבי העולם.
כשמה שהוביל אותי היה למצוא פעילויות :
 .1מהנות – שהילדים ייהנו לשחק בהן וירצו לחזור
ולשחק שוב ושוב.
 .2שניתן להכין אותם לבד בעלות זולה.
 .3משחקים שמאמנים מיומנויות שונות וחשובות
אצל הילדים .כגון  :מיומנויות מוטריקה עדינה,
מוטוריקה גסה ,שיווי משקל ,סבלנות ועוד ועוד...
 .4מדי פעם הוספתי לכם הערות חשובות מהתפיסה
החינוכית שלי –ממליצה לקרוא.
 .5תמצאו כאן פעילויות מוטוריות (גסה ועדינה)
פעילויות חשבון ,יצירה אוריינות ועוד...
 .6התאימו את המשחק לרמה של הילד.
יש כאן משחקים ברמות שונות.
שימו לב ,לא לדרוש מילד בגיל צעיר מיומנויות
שהוא לא יוכל לעמוד בהם.
זה צריך להיות מאתגר וקצת קשה – אבל לא
משהו מעבר ליכולת שלו.
תהנו
יעל שוורץ
הלוחשת לגננות ולהורים

הכנת מסלולים למשחקי נשיפת כדור
מה צריך?
קשיות ,כדורי פינג פונג או כדור צמר גפן
קרטון גדול – אפשרי לחתוך מארגז גדול.
מה עושים?
גוזרים את הקשיות (ראו בתמונה)
ומדביקים ומכינים מסלול בצורה שרוצים.
ניתן להכין כל מסלול על קרטון נפרד וכל ילד יתאמן בקצב שלו.
אני אישית לא מעודדת תחרויות( .יש הרבה ילדים שלא ייגשו לשחק במשחק
הזה אם נהפוך אותו לתחרותי .הרעיון הוא שכל ילד יתנסה וישתפר בהשוואה
לעצמו ולא בהשוואה לאחר).

העברת פתקי נייר צבעוניים מהשולחן לסלסלה.
מה צריך?
קשיות
פתקי נייר צבעוניים
סלסלה או קערה.
מה עושים?
הילד מניח את הקשית בפה ובצד השני הוא מצמיד את הקשית לחתיכת הנייר
שהוא רוצה להרים מהשולחן .כיצד הוא יצליח להרים את הפתקית? כאשר הוא
יישאב את האוויר(...ייצור וואקום) ואז הפתקית תדבק לקשית וכך  ,כל עוד
הילד ממשיך לשאוב את האוויר (לכן עליו לעשות את זה מהר ,כי ברגע
שיפסיק האוויר יכנס חזרה והפתקית תיפול) הפתקית תישאר דבוקה.
המטרה להעביר את הפתקית מהשולחן עד לקערה או לסלסלה.
תני לכל ילד משימה להעביר  5פתקיות.
מי שרוצה להפוך את המשחק לתחרותי – ניתן להזניק  2ילדים והראשון
שהעביר  5פתקים לקערה הוא המנצח.

משחק החכה והדגים
מה צריך?
מקל או ענף שישמש כחכה  +חוט ,בסוף החוט נקשור אטב מתכתי.
דגים מחומר מפל ,כאשר על כל דג מודבר מגנט עגול ועבה.
מה עושים?
המטרה להעלות בחכה את הדגים ולהעביר לסל
מה ניתן לעשות?
להוסיף לדגים תמונות של צורות ,ספרות ,אותיות  ,תמונות מתחרזות ואז כל 2
דגים יהיו זוג מתחרז
(ארון – בלון לוח – תפוח) ,תרגילי חשבון ( 2+2ודג של  4דג של 2+3
ודג של ) 5
סמלים של נושאי החג שאתם לומדים ועוד ועוד...
כל אחת יכולה לבחור לפי הגיל של הילדים שלה ו /או לפי העניין.

אני בונה מגדל
מה צריך?
כוסות וצלחות חד פעמיות רצוי מפלסטיק יותק חזק וקשיח (שיהיה יציב ויחזיק
מעמד)
מה עושים?
הילדים ייבנו מגדל לגובה וינסו לבנות את המגדל הגבוה ביותר שהם יכולים
מבלי שהוא יתפרק וייפול.
ניתן כמובן לתת להם לבנות איזו צורת מגדל או מבנה שהם בוחרים על פי
הדמיון שלהם.

קליעה למטרה
מה צריך?
גלילי נייר של מגבות ידיים – ניתן לצבוע ולקשט ולהדביק עליהם מדבקות
צלחות חד פעמיות מנייר – שגזרתן את המרכז שלהן והוצאתם אותו ויצרתם
חור גדול – ראו תמונה .תנו לילדים לצבוע (זו פעילות הכנה מהנה נוספת)
מה עושים?
קולעים למטרה.
 הערה חשובה למשחק הזה  ,והאמת לכל משחק.
כשמתחילים ומתנסים בדברים חדשים –
אנחנו בדרך כלל לא נצליח ישר על ההתחלה.
צריך להתאמן ולהתאמן ולהתאמן.
וזה זמן מצויין ללמד את הילדים
שבחיים לא תמיד מצליחים.
ואם לא הצלחנו ?
לא נורא (העולם לא התמוטט והשמש ממשיכה לזרוח)...
אמנם עבורם זה ממש ממש חשוב
ויהיו כאלה שמבחינתם זה יהיה על גבול האסון....
והם ירצו להרים ידיים או
ממש יתעצבנו על עצמם או על המצב.
אבל אילו בדיוק הילדים שצריך לעזור להם !!!
אילו הילדים שצריכים ללמוד
שלא הכל שחור לבן בחיים( .יש גם  50גוונים של אפור)...
ואם לא הצלחתי זה לא אומר עלי כלום.
זה לא אומר שאני לוזר,
זה לא אומר שאני חלש
זה לא אומר שאני לא שווה....
זה רק אומר דבר אחד והוא :
שהמיומנות הזו של קליעה למטרה,
השלכת הצלחת בדיוק רב לעבר הגליל –
עדיין לא מספיק טובה אצלי ( .רק עדיין...אני בדרך לשיפור)
ולכן אני צריך להתאמן ולהתאמן ולהתאמן שוב ושוב עד שאצליח.
כי מאי הצלחות לומדים.

משחק זיכרון ענק
מה צריך?
צלחות חד פעמיות
מה עושים?
כל זוג צלחות הופכים לזוג במשחק.
מה תציירו ?
מה שתחליטו .אפשר להדביק תמונות לפי נושא מסויים שחשוב לכם.
אפשר לתת לילדים לצייר זוגות של ציור זהה
אפשר ספרות ,תרגילים ,אותיות ....
הילדים ייהנו מהמשחק כי הוא שונה ממשחק זיכרון רגיל שהם משחקים על
השולחן .במקרה הזה הצלחות מונחות על הרצפה ,יש שטח משחק גדול וחוויה
שונה .תהנו.

משחק חשבון
מה צריך?
כרטיסיות עם ספרות
מחורר צורות
מה עושים?
כמו שהתמונה מראה – על כל כרטיסייה יש מספר והילד יצטרך לחורר מספר
פעמים על פי הספרה שמופיעה לו בכרטיסיה .התאמה של זיהוי הספרה להבנת
הכמות.

משחק המשלב חשבון דמיון וציור
מה צריך?
כרטיסיות עם ספרות
מקלות ארטיק צבעונים
נייר לבן לציור וטושים
מה עושים?
כל ילד ישלוף כרטיסיה עם ספרה (אתם תבחרו את הספרות  ,רצוי מ 3ומעלה)
ואז הוא בוחר מהסלסה או הקופסא את מקלות הארטיק בדיוק בכמות
שהכרטיסייה הראתה לו.
ואז הוא בונה מהמקלות איזו צורה שהוא בוחר על פי הדמיון שלו.
לאחר שהצורה מוכנה ,הוא מעתיק אותה לדף.

מי מסיים ראשון?
כן ,אתם יודעים שאני לא בעד משחקי תחרות יותר מדי ,אבל הפעם זה משחק
תחרות שהוא תלוי מזל ולא תלוי מיומנות ולכן זה ממש בסדר מבחינתי .כי פה
גם אם ילד הפסיד זה לא יעביר לו מסר שלילי שזה בגלל שהוא לא מספיק
טוב....או לא ימנע ממנו לא לגשת שוב למשחק .כי זה עניין של מזל ,פעם יהיה
לך מזל מוצלח ותנצח ופעם לא ...
מה צריך?
חוגה מסתובבת וסיכה מתפצלת (ואפשר קובייה)
משחק (כמו בתמונה ניתן גם לעשות עם דיסקים צבעוניים קטנים או כל משחק
אחר שיתאים)
מה עושים?
כל ילד יסובב את החוגה בתורו ועל פי הכמות שיצא לו – הוא יניח את
הדיסקיות או חלקי המחשק על הדף .המנצח – מי שסיים ראשון

משחק דומינו חשבוני
מה צריך?
דומינו וכרטיסיות עם ספרות כמו בתמונה
מה עושים?
הילדים מקבלים בסלסלה את קוביות הדומינו וצריכים לחשב תרגילי חשבון
ולספור כמה נקודות יש על כל קוביית דומינו .ואז להניח אותה על הכרטיסייה
הנכונה.
אפשר לעבוד בזוגות

משחק חשבון נוסף :התאמת כפות
מה צריך?
כפות חד פעמיות  :חבילה לבנה או כל צבע אחר וחבילה של כפות שקופות.
טוש ארטליין.
מה עושים?
מציירים על הכפות הצבעוניות נקודות בכמות שאנחנו רוצים מ 1עד כמה
שיתאים לילדים (לא ניתן לצייר יותר מדי נקודות כיוון ששטח הכף לא גדול
וקשה לעקוב ולספור למשל  15נקודות...במשחק הזה כיוון שקשה לספור
נקודות על השטח הקטן של הכף הייתי ממליצה לשחק עד הכמות )10
על הכפות השקופות רושמים את הסיפרה והילדים צריכים ליצור זוגות.

משחק מסלול על קביים
מה צריך?
קביים  ,אם יש לך מקלות צבעוניים או ענפים או דבק איזולירבנד ליצירת
מסלול
מה עושים?
לאחר שהילדים מכינים איתך יחד את המסלול (ישר ,קו שבור ,קו עקום)...
הם עומדים בתחילתו על הקביים ומנסים לעבור אותו.
זה לא פשוט בכלל וזו הזדמנות נהדרת להתאמן ב"לא להצליח" ישר על
ההתחלה ולא להתייאש .אלא להמשיך ולהתאמן ולהשתפר .בפעם הראשונה
הצלחתי ללכת רק צעד אחד ונפלתי ועכשיו  2צעדים ובעוד אימון – 4
צעדים....העידוד שלך יהיה על המאמץ שלו .שקפי לו את זה שאת גאה בו
שהוא לא מוותר ומתאמץ שוב ושוב.

משחק החכה והדגים משודרג !!!!
מה צריך?
זה משחק שמתאים רק אם יש לכם את המתקן הזה בגן .המתקן הזה קוראים לו
"פיתה" ניתן לרכוש אותו בחנות לציוד גני ילדים או באינטרנט או בכל חנות
ספורט .יש סוגי "פיתות שונים" יש גם פיתות עם "קוצים" אילו הפיתות
מהסילקון והן נהדרות לשבת עליהן לילדים עם טמפרמנט גבוה שמרגישים
צורך לזוז כל הזמן.
תנו להם לשבת על פיתה כזו במפגש.
מה עושים?
עומדים על ה"פיתה" מחפשים את האיזון והיציבות ומנסים לדוג.
פה מה שחשוב זה יצירת האיזון ושיווי משקל ולא משנה מה דגים (הדגים
יכולים להיות ללא כל סימון)

אני אמן
מה צריך?
מסגרות לתמונות ,אם אין לך אמיתיות אפשר להכין מפוליגל.
חומרים שונים מהטבע מהם ניתן ליצור יצירת אמנות
מה עושים?
הילד בוחר עם אילו חומרים הוא רוצה ליצור ולעבוד ומייצר בתוך המסגרת את
היצירה שלו ויוצר קומפוזיציה מעניינת על פי הדמיון שלו.
ממליצה לכם לצלם את "התמונה" הרגעית הזו ובסוף להכין תערוכה מכל
התמונות שצילמת .זו יכולה להיות תערוכה מדהימה .וכל כמה זמן תגוונו עם
תמונות חדשות.

בוב הבנאי
מה צריך?
מקלות ארטיק ואטבי עץ
מה עושים?
בונים מהם יחד מה שרוצים על פי הדמיון והיצירתיות של כל ילד וילד.

קופסת משימה
מה צריך?
קוביות ,חיות ,מקלות ארטיק ,קופסא עם מכסה
מה עושים?
ממציאים משימה
פה המשימה היא " :בנה לכלב מלונה"
מכינים בקופסה את החומרים שמהם ניתן לעמוד במשימה ...רוצו עם
הדמיון....תתפרעו...
הילד מקבל קופסא ומשימה – והוא צריך לעמוד בה ולהכין על פי הדמיון שלו
ולבצע את המשימה.
גם את העבודות האלה הייתי מצלמת ומכינה מהם תערוכות על הקיר.

משחק מסלול מניר דבק
מה צריך?
נייר דבק רחב (מהסוג שניתן להרים אחר כך מהרצפה ולמשוך מבלי שנשארים
סימנים)
מכוניות
מה עושים?
מכינים מסלול ארוך יחד עם הילדים
נותנים לילדים להוסיף לצידי המסלול (כביש) מה שהם בוחרים.
המשחק הזה יכול להימשך יותר מיום אחד.
כיוון שבגנים עם ילדים בוגרים  ,הילדים יכולים להכין עולם שלם מסביב
לכביש.
בתים  ,חנויות ,עצים ועוד...
נסיעה נעימה....

מי אני? משחק מישוש
מה צריך?
לוח עם  2חורים לידיים או ארגז סגור שיש בו חורים משני הצדדים להכנסת
הידיים.
מה עושים?
בוחרים מספר חפצים מניחים על מגש  ,הילד יכניס ויעביר  2ידיים דרך
החורים העגולים וימשש את אחד החפצים וינחש מה הוא החפץ שהוא מישש.
 ככל שהילדים קטנים יותר  :הראו להם את החפצים לפני תחילת
המשחק ,ובנוסף דאגו שיהיה הבדלים משמעותיים בין החפצים ,שהם לא
יהיו קשים מדי לזיהוי על ידי מישוש בלבד .ככל שהילדים גדולים יותר
העלו את הרמה.

הליכה בקופסה
מה צריך?
קופסאות נעלים וגומיות
מה עושים?
יוצרים חורים בגודל המתאים לילד (ראו בתמונה) במכסה קופסת הנעלים.
סוגרים את הקופסה ומהדקים עם גומיות.
הילדים יכניסו את הרגלים פנימה לקופסה וינסו ללכת בגן עם "הנעלים
החדשות".
(למרות שהתמונה מראה פעילות חיצונית ,ניתן לעשות את הפעילות בגן)

השראה ליצירה
מה צריך?
צלחות חד פעמיות
טושים ,צבעי מים ,פנדה
מה עושים?
הילדים יכולים לבחור באילו חומרים הם רוצים לצייר.
ניתן להכין מנדלות או קישוטים אחרים .מה שהילדים יבחרו .אפשר לשלב
מדבקות...

מסלול מכשולים
מה צריך?
פסי בריסטול ונייר דבק
מה עושים?
מכינים מהבריסטולים מנהרות קטנות כמו בתמונה והילדים יכולים לשחק או
כמו בתמונה – העברת כדור בעזרת מחבט.
ניתן להעביר את הכדור גם ללא המחבט.
באחד הגנים שהייתי הכנתי להם מנהרות שכאלה והם שיחקו עם המכוניות
והסיעו את המכוניות דרכם.
מתאים לכל הגילאים.

רעיון ליצירה עם גואש
מעל ומתחת לניילון "מלחמה" מתוח ומודבק בין שתי שולחנות

מוצאים אותיות בעיתון...
מה צריך?
דף בריסטול גדול ועליו מודבקות אותיות הא"ב התקניות בעברית או כתובות
בטוש בצורה ברורה.
א' אחת ב' אחת וכך הלאה .אות מתחת לאות ....
מספריים ודבק
מה עושים?
הילדים מקבלים עיתונים וצריכים למצוא בהם אותיות שהם מכירים ומזהים .
הם יכולים למצוא את האותיות בגדלים שונים ובצבעים שונים .כל ילד מוצא
וגוזר ומדביק ליד האות המתאימה בבריסטול שהכנו.
התמונה פה היא מאתר אמריקאי לאחר שהילדים הדביקו.

רגע מנוחה....
מה צריך?
בדים ארוכים וחזקים ורצוי מזרון מתחת
מה עושים?
בדיוק כמו בתמונה.
אני ליתר ביטחון הייתי מניחה כריות או מזרון מתחת.
תנו להם ספרים וזהו ....

מקווה שנהנתם מהרעיונות שאספתי.
מוזמנים להמשיך ולבקר בדף הפייסבוק שלי
ולקבל רעיונות וטיפים להורות חכמה
דף פייסבוק :
הלוחשת לגננות ולהורים
מייל:
Schwartzyael67@gmail.com
נשתמע...
יעל שוורץ
הלוחשת לגננות ולהורים

