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!הורים יקרים

,שלום רב

.... כשאת סופו איננו באמת יודעים, מתחילת הסגרשלושה שבועות עברו 

שמאפשר מנוחה מהעבודה החוץ ביתית ומותיר  מה , בביתלהשארנכפה על רובינו בנתיים

, זמן רב עם הילדים בבית

,שלוש–מוגשת לכם בזאת חוברת בה איגדתי פעילויות המתואמות לגילאי שנתיים 

ובשנים  , שנים מתפתחים בקצב מסחרר3גילאי לידה עד , הילדים בגילאים הרכיםכידוע 

,  המבוגרים הסובבים את הפעוטות, בידינו. רבותחשובות אלו רוכשים לעצמם תכונות 

יקנו  אשר לגרום לכך שהתכונות שיסגלו לעצמם הילדים יהיו תכונות חיוביות בתגובתינו

, לילדים בהווה ובעתיד

היא  וקשב , שפה, אינטלגנציה, רגישות, עצמאות, בדמיוןהדרכים לפתח את הילדים אחד 

. דרך הקראת סיפור לילדים

הסיפורים מעשירה את  הקראת . עדויות רבות לחשיבות של הקראת סיפורים לילדיםיש 

רמת  , גם בעיצוב ההבנה החברתית של הילדיםוחשובה , השפה ואת ידע העולם של הילדים

חשובותהקראת סיפור מאפשרת חיזוק מיומנויות , בנוסף. המוסר שלהם והאמפתיה שלהם

בילדותם הצליחו יותר  שילדים אשר הקשיבו לסיפורים רבים , מחקרים רבים מראים

. בלימודים

יותר וירכשו ידע  יהנוכך למגוון ספרים , קריאהיותר לחוויות שילדים צעירים יהיו חשופים ככל 

.(1990מקליין ומקמני (ומידע 

, סיפור לילדיםהקראת 

שאחרי כמה קריאות הילד כבר יכול לתפעל נכון , עצמה היא גם פעילות חברתיתהפעילות 

, בעצמו את הספר

. ספר-ילד-והורה: משולשנוצר , הבסיס הוא שהפעולה היא חברתיתאבל 

שתכיפות  ככל . לשוחח ולשאול, חברתית המחייבת את הילד להקשיבאינטרקציהנוצרת 

הבנת  , אמפטיה, המיומנויות הרגשיות החברתיות של הילדים עולותגם ,  הקריאה עולה

.והבנת מצבים חברתיים, רגשות

איך הוא  –מנטליים ביטויים , רגשיתכאשר הורים שמים דגש רב יותר בשיח על שפה 

. אצל הילדים יותר יכולות חברתיות ורגשיותמתפתחות –מה הוא חשב , הרגיש

בברכת בריאות

פקשרטובי 
חינוכיתפדגוגית מדריכה 

8007332@gmail.com



הדבקת מדבקות



הדבקת מדבקות



צביעה



צביעה



התאמת צורות



התאמת צורות



יוצא דופן
לא אמור לדעת להקיף  4-5שימי לב שפעוט עד גיל 

בעיגול סביב יוצא הדופן

בשלב זה מספיק שהילד מזהה ומצביע על יוצא הדפן



יוצא דופן
לא אמור לדעת להקיף  4-5שימי לב שפעוט עד גיל 

בעיגול סביב יוצא הדופן

בשלב זה מספיק שהילד מזהה ומצביע על יוצא הדפן



צלליות



פזל

חלקים 2



פזל 
חלקים4



שירי אצבעות והפעלה

משחק בכדור

הכדור עגול 

......הכדור  בצבע.

מתגלגלהכדור מתגלגל   

אני מגלגלת את הכדור

אני זורקת כדור למעלה

אני זורקת כדור למטה

. תמסור לי...    קח

תודההה

משחק בבובה

בובה.  הנה בובה

לבובה יש שתי רגליים

שתי ידיים

שתי עניים

אזנייםשתי 

פה אחד, אף אחד

.בואו נחבק את הבובה

בואי נשיר לבובה

.....נינומינומי , בובתינומינומי 



שירי אצבעות והפעלה

,ליאקנהקטןתרנגול,השוקהליאצא

הבוקראורעדמזמרהואקוקוריקווהתרנגול

,ליאקנהקטןכלבלב,השוקהליאצא

הואקוקוריקווהתרנגולאוהואוהווהכלבלב

הבוקראורעדמזמר

...והכלבלב...קטןחתול,השוקהליאצא

...והתרנגול

הפרה,הברווזעםהשיראתממשיכים

.והכבשה



רעיונות להפעלה 

מחומרים מזדמנים

מיון לפי צבעים

:אביזרים נדרשים

דפים או בריסטולים שישמשו למשטח  

פעילות

לצורך פעולת המיון יש להצטייד מראש  

באביזרים שונים מרחבי הבית בצבעים  

מדבקות או מקלות רופא  , הנדרשים

.צבעוניים

הנחת המשטח במקומות שונים מפתח  

,חלקים אחרים בגוף

כשהמטחים מוצמדים לקיר ועל הילד 

להתאמץ בהושטת הזרוע על מנת  

להצליח להדביק את המדבקה מתפתח  

תיאום עין יד , חגורת הכתפיים והזרועות

'וכו



רעיונות להפעלה 

מחומרים מזדמנים

:אביזרים נדרשים

גלילי נייר כסף  , גלילי נייר טואלט

.נצמדנילוןאו 

.דיסקיותפונפונים או 

...התמונות מדברות בעד עצמן

השחלה



רעיונות להפעלה 

מחומרים מזדמנים

:אביזרים נדרשים

בקבוקים קטנים מלאים במים  

שצבועים בצבע  וחישוקים  

...(מחנויות השקל)

והרווחנו פעילות שמשלבת  

.השחלה ומיון

:אביזרים נדרשים

עוד משחק השחלה נחמד שמוכן  

מגלילי נייר ארוכים שמוצמדים  

והחישוקים כמה  , לצלחת חד פעמי

גם הם מצלחות חד פעמי  , פשוט

מוכנות

:אביזרים נדרשים

מסכומוןלא צריך יותר 

והנה לנו , מחורר וקשים

.משחק השחלה מאתגר



רעיונות להפעלה 

מחומרים מזדמנים

:אביזרים נדרשים

כל מה שצריך זה דבק חשמל או  

כל סוג של רצועת דבר שמתקלפת  

בקלות מהמשטח עליו הצמידו  

.אותו

-גם כאן אין צורך בהסברים

...התמונות מדברות בעד עצמן

כשהמשלוח מגיע מהירקן



רעיונות להפעלה 

מחומרים מזדמנים

העמוד הזה מיועד רק למי שלא  

...מפחדת מלכלוך

ידיםהכינו צלחות עם צבעי 

הסתכלו סביבכם , שוניםבגבנים

וכל מה שיכול להתאים הגישו  

תנו לרעיונות  , אל תגבילו, לילדים

הם , וראו איזה פלא, לזרום מהם

יצירתיים עוד יותר ממה  

שדמיינתם



ציור חופשי



ציור חופשי


