
את  לפתח  כדי  ומשחקים  סיפורים  בפעילויות,  מלאה  חוברת  לכם  מצורפת 
הסקרנות ולאמן את גלגלי הראש והדמיון.

כל דף בחוברת יכול לשמש לכם כרעיון לפיתוח משחק או דף  - לגמרי בעצמכם!!
תקראו  אותיות,  תלמדו  הבית,  בנקיונות  עזרו  ספורט,  עשו  משחקים,  המציאו 

סיפורים והעיקר להיות שמחים ובריאים.
מקווים שממש ממש בקרוב נחזור לשגרה ונוכל שוב לפגוש המון חברים!

חוברת פעילויות והעשרה

בכל אחד מהאתרים האלה תוכלו לגלות עולם נפלא של תוכן מעניין ועשיר.

ל"כאן" יש פודקאסטים של סיפורים מעניינים, יש 'כאן סקרנים', 'כאן מדע', 
'כאן דוקותיים' – מאוד מעניין!!

למכון דוידסון יש תכנים מקסימים! יש 'מדע מהבית', כל מיני ניסויים מקסימים 
שאפשר לעשות עם חומרים מהבית. יש חידות מעניינות ועוד הרבה תכנים 

יפים.

אתר את זה מציע פעילויות מקסימות לילדים! משחקים ולמידה 

אאוריקה זו אינציקלופדיה לילדים סקרנים. הכניסו כל שאלה שיש לכם וזה 
יפתח לכם עולם שלם של מידע מעניין.

ההרצאות של טד ידועות כהכי טובות בעולם. אבל בטד חינוך, יש     
סרטוני אנמציה מקסימים בנושאים מגוונים. 

אתם בטוח מכירים את יוטיוב – אתם יודעים שאתם יכולים לכתוב ג'אסט 
דאנס ופשוט לרקוד ולהנות לפי התנועות? ואפשר גם לשים מוסיקה 

רגועה או סרטון יוגה, לנשום עמוק ופשוט להירגע.

גיק  טופ  סדרת  של  מעניינים  פרקים   100 מ-  יותר  היום  שלמדתי  דברים 
המדעית – דברים שלמדתי היום.
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"גברת דרלינג שמעה לראשונה על פיטר בזמן שערכה סדר במוחות של ילדיה.
מנהג קבוע של כל אימא טובה אחרי שילדיה הולכים לישון הוא לחטט במוחותיהם ולסדר הכול לקראת בוקר 
המחרת, ולארוז במקומם את כל הפריטים שנדדו לאורך היום. אילו יכולתם להישאר ערים )אבל כמובן אינכם 
יכולים( הייתם רואים כיצד גם אימא שלכם עושה זאת, מה שהיה בוודאי מעניין אתכם מאוד. זה דומה למדי 
חלקים מהתוכן שלכם,  על  בהנאה  הסתם, מתעכבת  מן  ברכיה,  על  רוכנת  אותה  רואים  הייתם  מגירות.  לסידור 
מתפלאת איפה אספתם דבר זה או אחר, מגלה תגליות מתוקות ומתוקות פחות, פה מהדקת דבר-מה ללחייה כאילו 
ונעים כגור חתולים, פה ממהרת לסלק דבר-מה ולהסתירו. וכשאתם קמים בבוקר, כל מעשי השובבות  היה רך 
והיצר הרע שאיתם הלכתם לישון כבר קופלו לצרורות קטנים ונטמנו בקרקעית המוח, ובראש הערימה פרושות 

המחשבות היפות שלכם, מאווררות לתפארת, מוכנות לשימוש.
אולי מעולם לא ראיתם מפה של מוח אנושי. הרופאים מציירים לפעמים מפות של חלקים אחרים בגוף, ומפה 
של גופכם עשויה להיות דבר מרתק בזכות עצמו. אבל אין סיכוי שינסו לצייר מפה של מוח של ילד, שהוא דבר 

מבולבל, ואם לא די בזה - גם מסתחרר ללא הרף.
כולו מכוסה קווים מזוגזגים, כמו שרטוט של החום שלכם בטבלה כשאתם חולים, ויש להניח שאלה הם דרכים 
יותר אי, המעוטר פה ושם בכתמי צבע מדהימים  - שהרי ארץ לעולם-לא היא תמיד פחות או  החוצות את האי 
ובשוניות אלמוגים וספינות מסוכנות-למראה המרימות עוגן, ופראים ומאורות מבודדות, וגמדים שרובם עובדים 
כחייטים, ומערות שנהרות זורמים דרכן, ונסיכים שהם הצעירים בשבעה אחים, ובקתה נוטה לנפול, וזקנה אחת 
כפופה מאוד עם אף מעוקל. אילו בזאת התמצה העניין, המפה הייתה פשוטה, אבל במוח ישנם גם היום הראשון 
ללימודים, דת, אבות, הבריכה העגולה, רקמה, פעלים עומדים שאינם מתחברים למושא ישיר, ימים שמגישים 
בהם קינוח שוקולד, איך לובשים כתפיות, תגיד ארבעים וארבע, שלושה פני אם תעקור לבדך את השן המתנדנדת, 
וכיוצא בזאת, וכל אלה גם הם חלקים של האי או בעצם שייכים בכלל למפה אחרת שמבצבצת מבעד לזו, והכול 

מבלבל מאוד, בעיקר מפני ששום דבר גם לא מפסיק לזוז.
מובן שיש הבדלים רבים בין ארצות הלעולם-לא השונות. בארצו של ג'ון, לדוגמה, הייתה לגונה שמעליה ריחפה 
להקת ציפורי פלמינגו שג'ון ניסה לצוד בירייה, בעוד בארצו של מייקל, שהיה קטנטן, היה פלמינגו שמעליו ריחפה 
להקת לגונות. ג'ון התגורר בתוך סירה הפוכה על החוף החולי, מייקל בתוך אוהל של אינדיאנים, ונדי בתוך בית 
עשוי עלים שנתפרו זה לזה ביד אמונה. לג'ון לא היו שם בכלל חברים, למייקל היו חברים רק בלילה, לוונדי היה 
זאב מחמד שהוריו נטשו אותו. אבל בסך הכול יש דמיון משפחתי בין ארצות הלעולם-לא, ואילו היו ניצבות זו 
ליד זו בשורה אפשר היה להגיד עליהן שיש להן אותו אף, וכן הלאה. ועל חופי הקסם הללו עוגנות מאז ומעולם 
הסירות של הילדים המשחקים. גם אנחנו היינו שם; ועוד נשמע את רעש הגלים המתנפצים אל החופים, אף אם 

לעולם כבר לא ננחת בהם".



מצאו את ההבדלים בין התמונות הדומות:



מצאו את הפריטים שנמצאים במקרא למטה והקיפו אותם בעיגול



מצאו את הפריטים שנמצאים במקרא למטה והקיפו אותם בעיגול



 X-0 שחקו
כשנגמרות לכם הרשתות, קחו דף אחר, שרטטו לכם קווי רשת והמשיכו לשחק



שחקו 'איש תלוי' – בחרו מילה שמישהו אחר צריך לנחש. שרטטו את כמות הקווים 
הוסיפו חלקים  נכון,  אינו  בכל פעם שהניחוש  של האותיות המרכיבות את המילה. 

מהאיש..



צבעו להנאתכם



צבעו להנאתכם



צבעו להנאתכם



לפניכם טבלה עם שמות של משחקים שאפשר להכין ולשחק בבית. מוזמנים 
רעיונות  ולשתף אותנו בתמונות. מוזמנים להוסיף עוד  להכין את המשחקים 

לטבלה וגם לשתף אותנו כדי שנעשיר אותה עבור כולם.



4 בשורה )כמו איקס עיגול( 
עליכם ליצור שורה, טור או אלכסון של 4 סימונים בצבע שלכם. כל אחד לפי תורו 

יסמן על הלוח בצבע שלו.



הפכו כמה שיותר עיגולים לעצמים עגולים. 
למשל: תפוז, שמש, אופניים, משקפיים, תולעת.  

היו יצירתיים! השתמשו בהרבה צבעים.



נכון או לא נכון?



שאלות טריוויה



ארץ – עיר 
הריצו את האותיות בראש עד שמישהו אומר סטופ. מלאו את הטבלה כשהמילים 

מתחילות באות שנבחרה. כשמישהו מסיים את השורה, הוא סופר עד 10 ואז כולם
מפסיקים למלא את השורה. 

ניקוד: מילה שיש יותר מפעם אחת = 5 נקודות
מילה שיש רק פעם אחת = 10 נקודות.

אם אף אחד לא מילא את המילה מלבדך = 15 נקודות.
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ארץ – עיר 
הריצו את האותיות בראש עד שמישהו אומר סטופ. מלאו את הטבלה כשהמילים 

מתחילות באות שנבחרה. כשמישהו מסיים את השורה, הוא סופר עד 10 ואז כולם
מפסיקים למלא את השורה. 

ניקוד: מילה שיש יותר מפעם אחת = 5 נקודות
מילה שיש רק פעם אחת = 10 נקודות.

אם אף אחד לא מילא את המילה מלבדך = 15 נקודות.



משחק 'מיני סולמות וחבלים'.
קחו פקק של טוש או נייר קטן כחייל משחק



סוגי פעילות שונים
פעילות אנרגטית



סוגי פעילות שונים
פעילות ביתית שקטה



סוגי פעילות שונים
פעילות ביתית שקטה



סוגי פעילות שונים
פעילות ביתית שקטה



תפזורת פסח

פסחת לתפזור  
 מצוות החג 

 
    

 בנק מילים

  קריאת הגדה 
  מכירת חמץ 
  ארבע כוסות יין 

  ביעור חמץ 
  קורבן פסח 
  אכילת מצה  

   אכילת מרור  
   אפיקומן 
    קידוש החג 

  עריכת ליל סדר 
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כוחן של מילים
להקה של צפרדעים טיילו להם ביער, לפתע נפלו שני צפרדעים לתוך בור עמוק 

מאוד. כל שאר הצפרדעים התגודדו יחד סביב הבור. כשהם ראו עד כמה הבור עמוק 
הם צעקו לצפרדעים שנפלו:

"חבר'ה, אין לכם שום סיכוי שתצאו מכאן בחיים... אתם נחשבים כבר למתים...
חבל לכם בכלל להתאמץ!"

לצפרדעים שנפלו לא היה שום חשק לוותר על חייהם בכזאת קלות. שני הצפרדעים 
התעלמו מהצעקות והסימנים של חבריהם מלמעלה וניסו לקפוץ החוצה בכל כוחם, 

בשעה שהצפרדעים שמחוץ לבור ממשיכים לצעוק להם ולסמן להם בכל מיני 
דרכים עם הידים שאין להם סיכוי... "בחיים לא תצאו מכאן..."

אחד הצפרדעים שמע בעצתם של הצפרדעים, אפסו כוחותיו, הוא פשוט נכנע 
ומת בקרקעית הבור. הצפרדע השני, לא ויתר, הוא ניסה והמשיך בכל כוחו בשעה 

שהצפרדעים מסמנים לו בתנועות וצועקים מפתח הבור "חבל על המאמץ... אין לך 
שום סיכוי בעולם...".

"הפסק את המאמץ והסבל שלך, ופשוט תמות".
בכל זאת הצפרדע המשיך לנסות, הוא קפץ אפילו חזק יותר... ובסופו של דבר, הוא 

נתן ניתור כזה חזק שהצליח לצאת החוצה מהבור כשהוא יצא החוצה, שאלו אותו 
חבריו הצפרדעים:

"איך עשית את זה? הבור היה ממש עמוק..."
בשפת הסימנים הסביר להם הצפרדע הזה כי הוא חירש... הוא לא שמע מה אומרים 

לו, ובטעות פירש את קריאותיהם הנרגשות כמילות עידוד...
מוסר השכל

1. בלשוננו יש את הכוח לחיים ויש את הכוח להרוג
2. מילים הרסניות למי שנמצא למטה לא יעלו אותו למעלה

3. עידוד זה כוח



פענחו את המסר לכל הילדים


