מדצורפות
מלי בקות
מי מים
וחדים!

יומן פעילויות וחוויות לילדים

עולמות התוכן שלנו:

שלום ילדים,

61

אם אתם אוהבים לדבר ,לחשוב ,לצייר ,לכתוב לגלות
דברים חדשים ולבלות ביחד עם אמא או אבא ,הספר
הזה מתאים לכם במיוחד.

62
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ספר השנה שלי ילווה אתכם לאורך כל השנה בגן
או בבית הספר ויציע לכם מדי יום רעיון לפעילות
משותפת עם אחד מבני המשפחה.
הפעילויות מותאמות ללוח השנה ,לחגים ולתוכנית
הלימודים ,אבל סדר הפעילויות בספר הוא המלצה
בלבד .אם הפעילות המוצעת ביום מסוים אינה
מתאימה לכם באותו יום  -תוכלו בקלות להחליף
אותה בפעילות אחרת ולהשלים אותה בהמשך.
הציורים והתשובות שתציירו ותכתבו בספר השנה
שלי יהפכו אותו לספר מיוחד שכדאי לכם לשמור
כמזכרת נצח )יהיה כיף לגלות בעוד שנים אחדות
כמה חכמים ומתוקים הייתם(.
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תנו לה שם וכתבו אותו כאן
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את כל הפעילויות בספר מלווה דמות .חברו את
הנקודות ותקבלו ציור שלה.
צבעו את הדמות שקיבלתם.
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האם הדמות היא בת או בן?
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לפני הכל
יום ראשון

תאריך

יום שני

תאריך

על הגובה

כרטיס ברכה לשנה החדשה

הידעתם? גובהו של ג'ירף בוגר הוא בין  6-4מטר .הצוואר הארוך
מאפשר לג‘ירף להגיע אל צמרות העצים הגבוהים ,ולאכול עלים
שחיות אחרות לא מצליחות להגיע אליהם.

מה צריכים?





יום שלישי

תאריך

כמה כמה?

דובשניות ביתיות

מנו וכתבו כמה פריטים יש בכל שורה.

)עם מעט עזרה מהגדולים(

 2דפים צבעוניים
דבק פלסטי
צבעים
מספריים

מה צריכים:










מה עושים?
 .1מקפלים את אחד הדפים באמצע ומציירים עליו משולש
וחצי רימון בדיוק בקו הקיפול )ראו דוגמה(.
 .2גוזרים כשהנייר מקופל ומקבלים משולש כבסיס ומעליו רימון.
 .3מקפלים את הנייר השני באמצע ,מניחים את קווי הקיפול של שני
הדפים זה מעל זה ומדביקים את משולש הבסיס לדף השלם.
 .4כותבים ברכה ומקשטים בציורים או מדבקות.
.

.1

הקיפו בעיגול את התשובה

.2
.3

מה יש יותר  -רימונים או תפוחים?
.4
.5

ומה
שלומכם
היום?

מה יש פחות  -תפוחים או דבורים?

מה יש הכי הרבה?
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 1חבילת חמאה ) 100גרם(
 1כוס סוכר חום
 1ביצה
 1/4כוס דבש
 13/4כוסות קמח
 1/2כפית סודה לשתייה
 1כפית קינמון
 1/2כפית ציפורן )רק אם רוצים(
 1כף חלב

מה עושים:

הגובה שלי כשנולדתי היה

עכשיו הגובה שלי הוא

יום רביעי

תאריך

.6
.7

מערבבים את החמאה והסוכר עד שמתקבלת תערובת
במרקם של קרם.
מוסיפים את הביצה ,הדבש והחלב ומערבבים.
מערבבים את הקמח ,הסודה לשתייה ,הקינמון והציפורן,
מוסיפים לתערובת ולשים היטב לבצק רך .מכניסים
לשעתיים למקרר.
מרפדים תבנית משומנת בנייר אפייה.
יוצרים מהבצק כדורים קטנים ומסדרים במרחקים שווים על
התבנית.
אופים במשך  14-10דקות בתנור שחומם מראש לחום בינוני
של  180מעלות .מצננים ומאחסנים בקופסה סגורה.
אפשר לפזר אבקת סוכר מלמעלה.

ספר השנה שלי 15

יום חמישי

תאריך

יום שישי

שבת

תאריך

תאריך

סוכות

ארבעת המינים

השבוע שהיה

חג הסוכות הוא אחד משלושת
הרגלים  -חגים בהם נהגו לעלות
ברגל לבית המקדש בירושלים.
מכיוון שעם ישראל היה עם של
חקלאים ,חג הסוכות היה חג שמח
במיוחד כי הוא היה גם חג האסיף.
הישיבה בסוכות לזכר בני ישראל
שישבו בסוכות כשיצאו ממצרים ,היא הזדמנות טובה לזכור שיש
אנשים שלא גרים עד היום בבתים ,אלא בסוכות ,באוהלים ובבתי
קש ,וכמה טוב ומה נעים שיש לנו בתים .מכיוון שאנחנו נוהגים
להזמין לסוכה אורחים נהוג להדר ולקשט אותה.

מתחו קו בין כל אחד מארבעת המינים לבין התכונות שלו

מה הדבר הכי כייפי שעשיתי השבוע?

לולב
ממה הכי נהניתי השבוע?

עם מי הכי נהניתי השבוע?
אין לה טעם
ואין לה ריח

יש לו טעם
ויש לו ריח

מה הדבר הכי מיוחד שלמדתי השבוע?

אתרוג

הדס

סימנים של סתיו

איזה חבר בא אלי השבוע?

מזג האוויר נעשה קריר יותר ,השמיים אפורים יותר ועל האדמה
והמדרכות נושרים עלי שלכת.

איפה בילינו ומה עשינו?

אילו סימנים נוספים מבשרים שהסתיו כבר כאן?

האם תחגגו השנה בסוכה?

)נחליאלי ,חצב(

איפה?
איך?

24
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יש לו טעם
ואין לו ריח

ערבה

ואיך קוראים לגשם האחרון בשנה?

)מלקוש(

עם מי?

מה זה יורה?

ואמא או אבא אומרים:

)הגשם הראשון(

הסוכה צריכה להיות עם סכך
שאפשר לראות דרכו את
הכוכבים בשמיים ואת הירח
שתמיד מלא בסוכות.
הביטו הערב בירח וציירו
אותו במסגרת

יש לו ריח
ואין לו טעם

מה למדתי השבוע?
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יום ראשון

תאריך

יום שני

יום שלישי

תאריך

יום רביעי

תאריך

בתים

השלימו את הניבים

מילה שמתחילה ב..

בישראל כמעט כל הבתים בנויים מלבנים ומבטון ,אבל ברחבי
העולם יש אנשים שגרים בבתי עץ ,קש ,בוץ ,מערות ואוהלים
שקירותיהם עשויים מבד או מעורות של בעלי חיים.
הבחירה בחומרים שמהם עשויים הבתים תלויה בתרבות,
במסורת ,ביכולות הכלכליות והטכנולוגיות ,באמצעים הטבעיים
שיש במקום ובמזג האוויר.
גם איגלו הוא בית זמני .האסקימואים שגרים בקוטב יוצרים
אותו מגושי קרח גדולים ועבים שמסדרים במעגלים .האיגלו
חזק מאוד ועמיד גם בפני סופות חזקות .מבפנים מרפדים אותו
ביריעות של עור ובפרוות ומפעילים תנור חימום שמשמש גם
לבישול.

מתחו קו בין תחילת הניב בטור הימני ובין סופו בטור השמאלי.
אם אינכם יודעים את פירושם של ניבים אלו בקשו מאמא או
אבא להסביר לכם ,או חפשו ביחד את פירושם בגוגל.

אמרו וכתבו ביחד מילים שמתחילות בכל אות לפי סדר
האותיות ,למשל :ג  -גשם ,ד  -דרך

יצא קרח

לגנב

שמור לי

מכאן ומכאן

פירצה קוראת

ואשמור לך

ג

כשאנחנו רוצים לחמם את הבית אנחנו

לגן ,לכיתה ולטיולים קחו עמכם בקבוק שתייה רב פעמי ,במקום
בקבוק פלסטיק חד פעמי ובכל מקרה את בקבוקי הפלסטיק
הפרידו והעבירו למיחזוריות )מתקני איסוף לבקבוקים( .לפלסטיק
לוקח הרבה מאוד שנים להתכלות והוא תופס הרבה מקום
באתרים להטמנת פסולת.

פרפרים בראש

כשאנחנו רוצים לקרר את הבית אנחנו
החדר שלי

יש לו

ד
הפחתת כמויות הפסולת

הבית שלי עשוי מ
פיו וליבו

תאריך

שווים

אני רואה מהחלון

האם אתם נוהגים להפריד אשפה בבית?

הייתי רוצה לגור

האם אתם ממחזרים בקבוקי פלסטיק מסוגים שונים
)שתייה קלה ,חומרי ניקוי ,שמפו ועוד(?

ומה
שלומכם
היום?
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ואמא
או אבא
אומרים

האם אתם אוספים ומחזירים לחנויות בקבוקים ופחיות תחת חוק
הפיקדון?
אילו דברים נוספים אתם עושים כדי לשמור על הסביבה?
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יום חמישי

תאריך

יום שישי

תאריך

שלישי
יום שבת
יום

תאריך

יום רביעי

יצירת צבעים

מרק עוף

משחק לדרך

השבוע שהיה

אם מערבבים את שני הצבעים בכל שורה )אדום וצהוב ,שחור
ולבן ,כחול וצהוב וכן הלאה( נוצרים צבעים חדשים .צבעו את
העיגולים הריקים שבטור השמאלי בצבעים החדשים שנוצרו.

)עם קצת עזרה מהגדולים(
מרק עוף נחשב למאכל שעוזר להבריא מהצטננות ומשפעת.
בעיקר אם מכינים אותו מחומרים טריים.

הכללים:

מה הדבר הכי כייפי שעשיתי השבוע?

+
+
+
+
+
+
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=
=
=
=
=
=

מה צריכים?














 3כנפיים ו 2-שוקיים של עוף טרי
 1בצל בינוני מקולף וחתוך לשניים
 3גזרים מקולפים וחתוכים
חתיכת דלעת
 2קישואים חתוכים
 2תפוחי אדמה מקולפים וחתוכים
שורש סלרי
 1/2צרור פטרוזיליה
 1/2צרור שמיר
 2גבעולי סלרי )רק לטעם(
 2שיני שום
מים
 1כף גדושה אבקת מרק עוף

כל משתתף בתורו חושב על מילה .כולם צריכים לנחש בעזרת
שאלות על איזו מילה הוא חשב ונענים ב"כן" ו"לא" בלבד.
מה למדתי השבוע?
שאלות לדוגמה:
"יש לנו כזה בבית?",
"האם המילה שייכת לעולם המזון?"
"האם זה משהו חי?"
”האם זה באחד החדרים?“
”האם זה בכל הבית?“
”האם זה של אחד מאיתנו?“
”האם זה של כולנו?“
”האם זה חפץ?“
”האם זה חי?“
”האם זה צ‘רלי ,הכלב שלנו?“

ממה הכי נהניתי השבוע?

עם מי הכי נהניתי השבוע?

מה הדבר הכי מיוחד שלמדתי השבוע?

איזה חבר בא אלי השבוע?

איפה בילינו ומה עשינו?

מה עושים?
 .1מכניסים את חלקי העוף לסיר עם מים וכשהמים רותחים
מנקים את הקצף שנוצר למעלה.
 .2מוסיפים לסיר את כל המרכיבים האחרים .מוסיפים עוד מים
ומבשלים על אש קטנה בערך שעה.

ואמא או אבא אומרים:

ומה
שלומכם
היום?
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כסלו
יום ראשון

תאריך

יום שני

תאריך

יום שלישי

יום רביעי

תאריך

תאריך

סיפור המבול

מי נשאר לבד?

מי שייך למי?

תנוחת היונה

סיפור המבול התרחש בתקופת התנ”ך .האנשים היו רעים מאוד.
הם התנהגו באלימות ובחוסר סובלנות אחד כלפי השני .אלוהים
כעס עליהם מאוד .רק איש אחד בשם נוח היה איש טוב וצדיק.
אלוהים החליט להשמיד את כל האנשים ולהציל רק את נוח ואת
בני משפחתו ולכן ציווה עליו לבנות תיבה גדולה וגם הסביר לו
בדיוק איך לבנות אותה.
נוח בנה את התיבה ואלוהים ציווה עליו להביא אל התיבה זכר
ונקבה מכל יצור חי .אחרי שנוח ומשפחתו וכל הזוגות החיות
נכנסו לתיבה התחיל המבול 40 .לילות ו 40-ימים ירד גשם שוטף
ללא הפסקה .כל מה שהיה על פני האדמה כוסה במים .גם העצים
וההרים הגבוהים כוסו מים ,וכל מי שלא היה בתיבה טבע ומת.
אחרי  40יום שלח נוח את היונה מן התיבה כדי לבדוק אם
המבול נגמר .היונה חזרה ובפיה עלה עץ זית כסימן שהמים
שקעו והמבול הסתיים.

לאיזו חיה חסר בן זוג? הקיפו אותה בעיגול.

חברו בין הצמדים בשני הטורים:

יש ציפור שלא נודדת לשום מקום .ציפור שנמצאת בחצרות כל
הבתים ,על הגגות ובכיכרות ומסייעת לנקות את העיר מחרקים
ומשאריות אוכל .ציפור זאת נקראת יונה.
תנוחת היונה ביוגה מגמישה את המפרקים ברגליים ובאגן .כדאי
לכם לתרגל אותה מדי יום .קודם בצד אחד ואחר כך בשני:
יושבים על כפות הרגליים בברכיים מקופלות קדימה .מיישרים גב
ומתייצבים .משאירים רגל אחת מקופלת ואת השנייה מיישרים
על המזרן לאחור .מניחים את הידיים על המזרן ,לצדי הגוף או
מותחים אותן מעל הראש .מותחים את הראש ואת הגב לאחור.
נשארים בתנוחה מעט .חוזרים לישיבה על שתי ברכיים מקופלות
קדימה .מיישרים לאחור את הרגל השנייה.

אריה

אתון

חמור

אישה

פיל

פילה

גמל

כלבה

פר

פרה

כלב

דובה

ארנב

ארנבת

איש

נאקה

דב

לביאה

ומה
שלומכם
היום?
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כסלו
יום חמישי

יום שישי

תאריך

שלישי
שבת
יום

תאריך

תאריך

יום רביעי

דמי חנוכה

טפטופים

קישוט צבעוני לחלון

השבוע שהיה

המנהג להעניק לילדים דמי חנוכה הונהג במקור כדי שיהיה
לילדים כסף למשחק בסביבונים.

משחק שילדים מאוד אוהבים ,אבל נדרשת כאן השגחה של
מבוגר אחראי .חלב הנר קל מהמים ולכן הוא צף על פניהם ויוצר
צורות צבעוניות.

מה צריכים?

מה הדבר הכי כייפי שעשיתי השבוע?

מה צריכים?

 נרות חנוכה בצבעים שונים
 נר עבה יציב ודולק
 קערית קטנה עם מים

מה עושים?
.1
.2
.3
ממי קיבלתי דמי חנוכה?
מה אני רוצה לעשות עם דמי החנוכה שלי?

מאיפה יש לאנשים כסף?

.4
.5

מוזגים מים לקערית קטנה בערך עד חצייה.
מדליקים את אחד הנרות הצבעוניים באמצעות הנר הדולק.
מטים את הנר הצבעוני מעל קערית המים ,כך שטיפות החלב
הצבעוניות יטפטפו לתוך הקערית .נזהרים מאוד לא לקרב
את האצבעות לאש.
2
כשהנר מתקצר עד  /3הדרך מכבים אותו באמצעות נשיפה
)או בטבילה לרגע במי הקערית(.
מדליקים נר צבעוני בצבע שונה וחוזרים על התהליך.







נייר בריסטול שחור
ניירות צלופן בצבעים
שונים
צבע לבן
מספריים
דבק

מה עושים?
.1
.2
.3
.4

מציירים עם הצבע הלבן על הבריסטול סביבון ,חנוכייה או
כד בעזרת.
גוזרים בזהירות את הציור מתוך הדף.
מדביקים נייר צלופן לכיסוי החלל שנוצר.
מחברים את היצירה בנייר דבק שקוף לחלון.

מה למדתי השבוע?

ממה הכי נהניתי השבוע?

עם מי הכי נהניתי השבוע?

מה הדבר הכי מיוחד שלמדתי השבוע?

איזה חבר בא אלי השבוע?

איפה בילינו ומה עשינו?

איך חוסכים כסף?
למה חשוב לחסוך כסף?
איזה דברים אפשר לקנות בכסף?

מה אי אפשר לקנות בכסף?
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ואמא או אבא אומרים:

ומה
שלומכם
היום?

ואמא
או אבא
אומרים
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טבת
יום ראשון

תאריך

יום שני

תאריך

יום שלישי

תאריך

יום רביעי

מילים של חורף

מים

הכנת שבשבת

אוניות בננה

מטריות ,פטריות ,תנור ,שמיכת פוך ,שלג ,ברד ,שמים אפורים,

כדור הארץ שלנו נקרא גם הכוכב הכחול מפני שחלקו הגדול
מכוסה מים .לכן כשמסתכלים על כדור הארץ שלנו מן החלל
הוא נראה כחול .מרבית המים בעולמנו ,למשל ,מי האוקיינוסים
והימים ,אינם מים הטובים לשתייה.

מה צריכים?

)עם קצת עזרה מהגדולים(

מה עוד יש בחורף?

הדברים שהכי כיף לעשות בחורף הם

דברים שאי אפשר לעשות בחורף









ריבוע בריסטול צבעוני ) 20X20ס"מ(
סרגל
מספריים
סלוטייפ או שדכן
עיפרון
שיפוד עץ
סיכה צבעונית

איך עושים?

מה מזג האוויר היום?
איך יודעים מה יהיה מזג האוויר מחר?

איך מגיעים המים לברזים שלנו?

 .1מציירים שני אלכסונים המחברים את הפינה העליונה מימין
עם הפינה התחתונה משמאל ,ואת הפינה העליונה משמאל
עם הפינה התחתונה מימין .נוצרים  4משולשים.
 .2מדגישים את הנקודה במרכז שדרכה עוברים כל הקווים.
 .3גוזרים את האלכסונים לאורך  7ס"מ מכל אחת מארבעת הפינות.
 .4מקפלים את הפינה הימנית של כל משולש ומחברים אותה
בסלוטייפ או בשדכן לנקודה שבמרכז.
 .5נועצים במרכז סיכה צבעונית ומחברים את השבשבת אל המוט.

תאריך

מה צריכים?
)ל 4-אכלנים(
 4 בננות גדולות ,יפות ובשלות
 שוקולד למריחה
 10 סוכריות מרשמלו חתוכות לפיסות

מה עושים?
 .1חורצים את הבננות לאורכן ויוצרים מעין סירה.
 .2מניחים בשקע שנוצר מעט שוקולד ופיסות מרשמלו.
 .3מכניסים לתנור עד שהמרשמלו משחים טיפה.

לאיזה צרכים משמשים המים בבית?

איפה מתבזבזים בבית הכי הרבה מים?

ואמא
או אבא
אומרים

ומה
שלומכם
היום?

איך אפשר לחסוך בבית במים?
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