חורף

טיפ טיפה של חורף
פעילות בעקבות סיפור
מטרה:
העשרה ופיתוח יכולת ההבעה
חומרי:



הספר "טיפ טיפה של חור " מאת פול סטיוארט וכריס רידל
חומרי ליצירת "כדור שלג" )מצור תדרי(

מהל הפעילות:
 נספר לילדי את הסיפור.
 נשאל אות מה מסמל עבור חור  ,אילו דברי ה אוהבי בחור .
נבקש מכל ילד להגיד מה היה בוחר א אפשר היה לשמור טיפ טיפה של חור .
 נכי ביחד כדור שלג בו נשמור טיפ טיפה של חור לימות הקי החמי...

הכנת כדור שלג
חומרי:






צנצנות זכוכית כמספר הילדי
כדורי קלקר קטני "  2לכל ילד ,עיניי זזות ,מנקי מקטרות כתומי
ובצבעי
נוספי ,סיכות נעיצה מפלסטיק ,פלסטלינה ,נצנצי בצבע כס .
פקקי של בקבוקי פלסטיק ,שאריות בד
דבק ח ,דבק יו נוזלי ,טוש אדו ,מספריי
מי למילוי הצנצנות

הכנה:
 כל ילד יקבל שני כדורי קלקר :כדור אחד יהיה "הראש" והשני יהיה "גו " .על כדור
אחד ינע בשורה את סיכות הנעיצה ככפתורי ועל הכדור השני ידביק עיניי ,יצייר
פה וינע "א גזר" מחתיכה קטנה של מנקה מקטרות כתו.
 מנחה הפעילות יחבר את הראש לגו בעזרת דבק ח.

שרה"
וזת ש
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כל ילד יגזור צעי מבד וידביק אותו לצוואר איש השלג בדבק נוזלי .כעת ,יוסי לאיש
השלג זוג ידיי ממנקי מקטרות] .יש לנעו היטב בתו הכדור כדי שלא יתפרק במי[
 בעזרת דבק ח מנחה הפעילות ידביק לכל "איש" כובע מפקק.
 כעת נכניס את איש השלג לצנצנת .מחלקי לילדי את הצנצנות וגוש פלסטלינה.
מדביקי את הפלסטלינה לחלקו הפנימי של המכסה בדבק ח )כדי להגביה את
ה"איש"( ומעליה מדביקי ג את איש השלג.
 ממלאי מי "חורפיי" בצנצנות ומכניסי נצנצי כשלג ]כמות הנצנצי בהתא
לגודל הצנצנת[
לסיו סוגרי את המכסה ואוטמי בעזרת דבק ח ובכל פע שהופכי את
הצנצנת יורד שלג של נצנצי ומרגישי טיפ טיפה של חור ...
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