סתם יום של חול
יום פעילות מודולארי סביב נושא,
מומלץ לשיתוף חברות מתנדבות בפנימייה.
יום פעילות חווייתי ,אנרגטי ומשעשע שכולו משחקים ,תחרויות ויצירה בחול.
מומלץ לפתוח את היום בכינוס הכולל ברכות קצרות ,הצגת החברה המתנדבת ונושא היום.
במהלך היום יפעלו תחנות ברחבי הפנימייה .המתנדבים יפעילו את התחנות ,הילדים והצוות ינועו
בקבוצות בין התחנות ויסתייעו במתנדבים בביצוע הפעילויות.
לסיכום יום הפעילות מומלץ לקיים פעילות משותפת פנימייה/חברה :קומזיץ ,ארוחת פיקניק בחצר,
הרקדה ,מופע ,הצגה וכו'.

מוצעת טבלה מודולארית עם הצעות למגוון פעילויות בהכנה עצמית ובתשלום לאיש מקצוע.
הפעילויות בהכנה עצמית פשוטות להפעלה באמצעות מדריך או מתנדב שמנחה את הפעילות .לרוב
נדרשים חומרים שניתן להשיג בקלות .הנחיה מדויקת לפעילות מצורפת בתדריך מפורט הנמצא
באתר בלינק המצורף.
פירוט והיערכות

הפעילות
מגוון תחנות להפעלה עצמית.
מתוך פעילות 'סתם יום של חול'.
איקס עיגול

הנחייה לכל הפעילויות המפורטות בלינק המצורף
משחקי כתיבה בחול

השופט
משחק מילים
תחרויות ומרוצים

תחרות קובבות
ים יבשה
עקבות בחול
המגדל הגבוה ביותר
תחרות הצורות השלמה
קליעה לבור
משחק דילוגים

שעשועי מדע

שעון שמש
שעון חול

פיסול בחול

תחרות פיסול דמויות
פסל סביבתי מחומרים המצויים
בסביבה

©"ילדים בסיכוי – המועצה לילד החוסה" ,המרכזיה החינוכית ב"אחוזת שרה"

יצירה בחול

יוצרים בחול צבעוני
ציור בחול צבעוני
בקבוקי חול צבעוני
יציקות גבס בחול
יצירה בעיסת חול

רעיונות נוספים לגיוון והצעות לסדנאות להזמנה בתשלום
הזמנת סדנא
סדנת אבן חול
סדנא לפיסול מקצועי בחול

הזמנת סדנא

הפעלת  ODTבים או באזור חולי

הפעלה עצמית ע"פ הנחיות בלינק או הזמנת סדנא

סדנת זיהוי עקבות בחול

הזמנת סדנא
'תרגילון חולות' – פעילות ערב  -החברה להגנת הטבע

הקראת סיפור והמחזתו – על עוף
החול (מהמיתולוגיה היוונית)

ניתן למצוא ברשת או במבחר ספרים

סדנת ציור בחול

הזמנת סדנא

מצגת ציור בחול

הקרנת מצגת ציור בחול.
לדוגמא:
https://www.youtube.com/watch?v=_jfS2rybDOg .1
https://www.youtube.com/watch?v=RIU96bYa7Zo .2

הופעה של ציור בחול
(למשל :שלי בן נון

הזמנת מופע

)/http://shelib.byethost13.com/shelib
פיקניק

מחצלאות ,ארוחת ערב (על האש ,פויקה) ,קומזיץ

לפעילות המלאה ורעיונות נוספים להכנה עם הילדים – לחצו כאן
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