רעיונות לפעילויות עם הילדים בחופשת הפסח
 .1חפש את המטמון בתוך הבית  -מכינים פתקים עם משימות שמובילות את
הילדים לטיול בין חדרי הבית ,עד שהם מגיעים אל המטמון .אם יש אחים
גדולים ,אפשר לבקש מהם לעזור להמציא את המשימות ולהכין את הפתקים.
אפשר לשלב במשימות מטלות שהילדים מתחמקים מהן ,אבל ישמחו לבצע
אותן כחלק מהמשחק למשל:
 #לסדר את מגירת הגרבים
 #לסדר את מדף הספרים בחדר
 #לקפל או לתלות את הבגדים שזרוקים על המיטה /מפוזרים בחדר
 #לזרוק את כל המכוניות/הבובות השבורות
 #לסדר את שולחן העבודה
 #לבחור  3צעצועים שהם מוכנים לתרום
 .2יצירת חובקי מפיות – גוזרים את הגליל לאורכו ושוב גוזרים פסים כדי ליצור
טבעות או צמידים .אם רוצים ליצור חובקי מפיות מדביקים כך שיוצרו טבעות
בגודל המתאים .נותנים לילדים לקשט בצבעים/טושים/מדבקות .אפשר ליצור
חובקי מפיות לכל המוזמנים לסדר .הילדים יהיו מאוד גאים
 .3יומן החופשה – נותנים לכל ילד להכין את יומן הפעילויות שהוא היה רוצה
לעשות ואז מכינים יחד יומן גדול ומשותף שמוכנסות לתוכו הפעילויות של כולם.
למשל ארוחת בוקר ,ואז אמא עובדת ובזמן הזה הילדים קוראים ,מכינים את
השיעורים לחופש ,אח"כ משחקים יחד.
אפשר להכין יומן מזכרת מהחופשה ,עם כל הפעילויות שלכם ,כולל ליל הסדר.
בסיום כל יום ,או בימים שאתם בבית ,כותבים כמה מילים על החוויות שעברו,
מוסיפים תמונות ואו ציורים של הילדים ,ובסוף החופש יוצרים ספרון או דפים
בודדים שתתייקו בקלסר .שמתאר את המקומות והדברים שעשיתם ובסוף
החופשה ,תכלו להיזכר בכל הכיף יחד.
אופציה נוספת ,להכין את המזכרת ממצגת של תמונות .אצלי הילדים מאוד
אוהבים להכין מצגות ב ,power point-להוסיף מוזיקה ,כמה מילים והרבה
אפקטים ואז להציג אותן למשפחה ולחברים.

 .5יצירת מובייל -לבחור נושא ,סיפור מסוים ,דמויות אהובות לחפש תמונות או
דפי צביעה באינטרנט ,להדפיס פעמיים לגזור אותם ,לתת לילדים לצבוע אותם
בטושים/צבעי גועש ,להוסיף נצנצים/פייאטים וכשהם מתייבשים ,להדביק ע"ג
קרטון .לעשות חורים בקצה העליון והתחתון של כל דמות ולהשחיל חוט ניילון.
אחרי ההשחלה אפשר להדביק מהצד השני את התמונה השניה.
כדי לשמור על מרווחים בין הדמויות ,עושים קשרים לפני הכנסת הדמות
ולאחריה או שמשחילים חרוזים .אפשר לעשות את המובייל על ענף שמוצאים
או לחבר שני מקלות וליצור מוביל מורכב יותר.
 .6עזרה במטבח או בהכנות לחג – ילדים רבים אוהבים לבשל .צריך לנצל
זאת ולתת להם משימות ,בהתאם לגיל ,להיות שותפים לעשיה.
לתת לילדים לעזור בהכנות למשל לשטוף ולקלף את הפירות והירקות ,הגדולים
יותר יכולים לחתוך את הירקות ולפתח את היצירתיות ע"י סידור בדרך מיוחדת
ואולי אפילו חיתוך בדרך ייחודית שיבחרו.
כדי לנצל את המשימה לשיפור הריכוז חשוב לקבוע מראש מהי המשימה
שהילד עושה ,ולדאוג שהזמן הנדרש לביצוע המשימה יהיה כזה שמאתגר מעט
את הילד.
 .7כתיבת סיפור והמחזתו – לילדים יש דימיון עשיר .אתם יכולים לבחור יחד
את נושא הסיפור ,להיות אלה שיתחילו אותו ולבקש מהם לספר את ההמשך או
לתת להם להיות המספרים .תכתבו את הסיפור ואחרי שהוא יהיה כתוב,
תקראו אותו יחד ,כל אחד יבחר לאיזה דמות הוא הופך ותעלו את ההצגה בסלון
הבית.

