מעגל השנה

רעיונות לפעילויות ראש חודש אדר
ראש חודש אדר בפתח .התלמידים מצפים לפעילות ואתם כבר מיציתם את כל הרעיונות שבמגירה.
בדיוק בשביל זה הכנו לכם חוברת רעיונות ל"שוק פורים" מיוחד מסוגו.
מה בתכנית:
נושא היריד 127 :מדינות (ע"ש הפס' :ויהי בימי אחשורוש ...שבע עשרים ומאה מדינה)
שם היריד  127 :מדינות (מצורף פלקט)
חלוקת הכיתה /המחזור /ת"ת או ביה"ס למדינות שונות (ראו רשימה)
התוכנית מתאימה לכיתות היסודי החל מכיתה א ועד לכיתה ח
תוכלו לערוך אותו כל כיתה בפני עצמה ,או כל מחזור בפני עצמו או לחילופין כל הת"ת או בית הספר יחד,
(נתון לשיקול דעתכם).
מתארגנים לפני:
מחלקים את הכיתות לחדרים .כל כיתה מקבלת על פי הגרלה את המדינה אותה היא תייצג.
קשטו את הכיתה עם הדגלים שהכנו לכם והוסיפו עוד כיד דמיונכם הטובה.
ישנן כמה אופציות לקניה ביריד ,ההמלצה שלנו היא לערוך מבצע מעשים טובים/לימוד משניות/כיבוד הורים
ועוד .על כל מעשה טוב יקבלו התלמידים דמוי כסף/זכות קניה/אפשרות כניסה לחדר מסוים או כל רעיון אחר
שלכם המורים.
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לחומרים נוספים שלנו:
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מעגל השנה

רעיונות לפעילויות ראש חודש אדר

התכנית:
לפניכם טבלה לחלוקת הכיתות ,המדינות והפעילות שתעשה בה

מדינה

פעילות

דוגמה לשלט הסבר הפעילות

ישראל

הצגה בעלת מסר חינוכי וערכי
על מצוות התלויות בארץ או על תפילה
)הכותל(

ברוכים הבאים לארץ הקודש
כל מצווה כאן יהלום
תפסו כיסא וצפו בהצגה
על ערכה ושכרה של כל מצווה

אנטרטיקה

חדר פתיתי שלג מנייר גרוס
או מכונת שלג

ונצואלה

בריכת בקבוקים

מצרים

אוהל בדואי -הכנת פיתות ו/או צביעת כדי חרס

בלגיה

כדורי שוקולד

ארה"ב

שוק קניות פרסים ומשחקים

איטליה

חדר אוכל -פיצה

רוסיה

חדר יצירה -בבושקות

הולנד

יצירה פרחים מנייר -שקיות או כל חומר אחר

ברוכים הבאים לאנטרטיקה הקפואה
התעטפו היטב
כי מזג האויר כאן סוער
שלג שלג בכל מקום סובב
ברוכים הבאים לארצנו מלאת המים והבקבוקים
הרימו ידיים ושנסו מותניים
הנכם מוזמנים לצלילה בבריכת הבקבוקים
אהלן וסהאלן!
כאן באוהל תוכלו לפוש ולנוח
ולהנות מיצירת כפיים
וולקאם וולקאם
מחפשים משהו מתוק?
הפשילו שרוולים למלאכה אנו ניגשים
מכאן תצאו עם כדורים מתוקים
וולקאם לארץ האפשרויות
אם זכיתם בזכויות
תוכלו לקנות כאן מתנות
בנבנוטו ושלום לכם
רעבים?
כנסו לטעום את הפיצה הכי דליקס בעולם
ברוכים הבאים
תמיד חלמתם על בבושקה משלכם?
דבק נייר ומספרים
!והנה בבושקה אפילו שניים
ברוכים הבאים לארץ שכולה פרחים
בואו לקשט גם את כיתתכם
בפרחים שתצרו בעצמכם
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לחומרים נוספים שלנו:
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ניתן להוסיף עוד מדינות ורעיונות לפעילויות בהתאם לארץ.
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רעיונות לפעילויות ראש חודש אדר
לפניכם עוד רשימת רעיונות לחדרים לשוק הפורים .הפרסים שיינתנו נתונים להחלטתכם.
המלצה שלנו :הפרס יהיה כרטיס קניה בחדר קנית המתנות או כרטיס טיסה לעוד חדר ביריד.

חדר קליעה למטרה:
החומרים:
 2חישוקי התעמלות
כדורי טניס או כל כדור
אופן ההכנה
תלו את החישוקים מחוברים לתקרה
אופן המשחק:
כל ילד בתורו מנסה לקלוע לחישוקים.
אם הצליח לקלוע ל 2או יותר מקבל פרס.

חדר קליעה למטרה סוג " 2שמחת פורים"
החומרים:
תוף מרים ,מצלתיים ,סירים
כדורים קטנים העשויים מפלסטיק או כדורי טניס
אופן ההכנה:
חברו את החפצים הנ"ל לתקרה על ידי חבל
אופן המשחק:
כל ילד בתורו מנסה להשמיע צליל בעזרת הכדורים
אם הצליח לקלוע ולהשמיע  2צלילים לפחות מקבל פרס.
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רעיונות לפעילויות ראש חודש אדר
חדר קליעה למטרה " 3מתנות לאביונים"
החומרים:
פלקט גדול או בריסטול
לורד
מספרים
אופן ההכנה
צרו מהפלקט מלבן וחתכו פתח די גדול לרוחב אשר ישמש כפתחה של קופת הצדקה.
קשטו בהתאם.
כמו"כ צרו מטבע בקוטר  10ס"מ (עדיף מבריסטול כדי שיהיה קשיח)
אופן המשחק:
כל ילד בתורו מנסה לקלוע מטבע לקופת צדקה
על הילד לקלוע את במטבע לקופה וברווח הוא המצווה.

חדר מראה "ואיככה אוכל וראיתי"
החומרים:
ראי בגודל 10*15
דבק חשמל
אביזרים שונים (כמו צפרדע מפלסטיק ,פנס זוהר)
אופן ההכנה:
צרו מסלול על רצפת הכיתה מהדבק חשמל
הניחו לאורכו חפצים אשר שמושכים תשומת לב
אופן המשחק:
על הילד לפסוע על המסלול מבלי לסטות כאשר הוא מסתכל על המראה שמונחת
מעל עיניו בקו אלכסוני (מעל הגבות) .הצליח? זכה בפרס!
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חדר גלו את המטמון -אסתר-הסתר
החומרים:
קופסה גדולה
נסורת או גזרי נייר
טופים /סוכריות או כל פרס אחר שתבחרו
כף גדולה או מצקת
אופן ההכנה
מלאו את הקופסה בנסורת והטמינו בה את הפרסים
אופן המשחק:
כל ילד בתורו ניגש לקופסה ומנסה לדלות בעזרת הכף את הפרסים הצליח? זכה בפרס.
לא הצליח ,כמה חבל...
קופסא עם נסורת ובזמן מוגבל למצוא את הטופים שבתוכו.

חדר כיבוי נרות "ליהודים הייתה אורה"
החומרים:
נרות
גפרורים
רובי מים
אופן ההכנה:
הצמידו בצורה בטיחותית את  3נרות לרצפה ,והדליקו.
אופן המשחק:
בחרו  3ילדים שינסו בעזרת הרובי מים לכבות את הנר .הראשון שהצליח יקבל פרס.
אפשר גם להעניק פרס תנחומים לילדים הנותרים.
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דיג דג דג "מזל דגים"
החומרים:
גיגית גדולה
דגים מסול (חומר רך)
סיכות ביטחון לא גדולות
מקל מטאטא
חוט
מגנט
אופן ההכנה
מלאו את הגיגית במים .גזרו מהסול דגים .חברו לדגים סיכות ביטחון ושימו את הדגים במים
קשרו את החוט למטאטא וחברו בקצה החוט מגנט.
אופן המשחק:
כל ילד בתורו ינסה לדוג דג .אם הצליח לאחר  2דק' זוכה בפרס.

חדר לוח המאה "אחד ממאה"
החומרים:
לוח המאה (לחצו כאן)
טיפקס
אופן ההכנה:
מדפיסים את לו המאה על  ,A3עשר מספרים מסומנים ב * .עושים למנציה לדף ומכסים בטיפקס
אופן המשחק:
בוחרים  3תלמידים כל פעם שמנסים לקלף את הטיפקס .כל אחד מנסה  2מספרים .אם המספר אותו הם
חשפו מסומן ב* ,זכו בפרס .אם לא עוברים לסבב הבא.
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רעיונות לפעילויות ראש חודש אדר
חדר קצף "ויקצוף המלך"
החומרים:
כוס פלסטיק או לשתיה חמה
מגבונים לחים
גומיות
קשים
מספרים
מעט אמה (סבון כלים) עם מים
אופן ההכנה
מחוררים חור בתחתי הכוס .מכסים את פתח הכוס עם המגבון מהדקים על ידי הגומייה.
טובלים את הצד עם המגבון באמה ומים .מכניסים את הקש לחור ונושפים ונושפים .וואו! איזה קצף של מלך!

חדר שמחת פורים
שירים
רמקול
מדליקים שירים ומזמינים את כל הילדים החמודים ,לריקודים ולשמוח שמחת פורים!
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העשרה ופנאי

כדורי שוקולד
הכמויות הן ל  25עד  30כדורים
 300גרם ביסקוויטים מפוררים
 8קוביות שוקולד מריר ) 30גרם(
 50גרם מרגרינה או רבע כוס שמן
 3כפות אבקת קקאו
 3-4כפות סוכר גדושות
חצי כוס מים
קוקוס או סוכריות לציפוי
אופן הכנה:
 .1שמים בקערת זכוכית את המרגרינה והשוקולד וממיסים
במיקרוגל למספר שניות )אפשר גם בסיר( .מוציאים ומערבבים
עד שמתקבלת תערובת שוקולד חלקה.
 .2מערבבים חצי כוס מים עם אבקת הקקאו והסוכר )הערה:
מומלץ לערבב את הסוכר והקקאו בכמה כפות מים רותחים
ולאחר מכן להוסיף את המים( .לאחר שהסוכר נמס שופכים
לקערת השוקולד.
 .3מוסיפים לקערה את פירורי הביסקוויטים ומערבבים היטב.
 .4בעזרת הידיים יוצרים כדורים וטובלים בתוך צלחת קטנה
עם קוקוס.
בתאבון!!
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©כל הזכויות שמורות

יצירה ופנאי

בבושקה
החומרים:
•  3רצועות בריסטול בגודל
רוחב 20 :אורך5 :
רוחב 18 :אורך4 :
רוחב 15 :אורך3.5 :
•  3רצועות לתחתית הבבושקה
•  3בבושקות (מצורף דף)
• מספרים
• דבק סלוטייפ וסטיק
• צבעים
מתחילים ליצור:
 .1צובעים את הבבושקות וגוזרים מסביב
 .2גוזרים את הרצועות מסביב .מדביקים את הבבושקה הגדולה על הרצועה הגדולה ,את הבינונית על הרצועה
הבינונית ואת הקטנה על הרצועה הקטנה .מדביקים כל שתי קצוות בריסטול(כך שייווצר עיגול).
 .3מצמידים את התחתית גם כן כסדר הנ"ל( .הגדולה לגדול וכו)
מכניסים את הבבושקה הבינונית ל לבבושקה הגדולה ,ואת הקטנה לבינונית.
בהצלחה!
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בבושקה גדולה
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בבושקה בינונית וקטנה
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