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 יום אינדיאנים
 

 יום פעילות מודולארי סביב נושא,
 חברות מתנדבות בפנימייה מומלץ לשיתוף

 
 

 יום פעילות, עשיר בתוכן וחוויה.

מומלץ לפתוח  את היום בכינוס ובפעילות משותפת הכוללת ברכות קצרות, הצגת החברה 

 המתנדבים יכולים להגיע  מאופרים ועטורי נוצות. נושא היום.ו

תחנות חווייתיות ברחבי הפנימייה. המתנדבים יפעילו את התחנות, הילדים  ום יפעלו במהלך הי

 .והצוות ינועו בקבוצות בין התחנות ויסתייעו במתנדבים

 :או פעילות משותפת פנימייה/חברה הופעה ססגונית לסיכום יום הפעילות מומלץ לקיים

 הרקדה, מופע מוסיקאלי, הצגה וכו'.

 תמונות וכתבי עת. ,מידע ברשת, ספריםלהכיר באמצעות את הנושא הנבחר חשוב 

 

 בהכנה עצמית  ובתשלום לאיש מקצוע. רית עם הצעות למגוון פעילויות,מוצעת טבלה מודולא

הפעילויות בהכנה עצמית פשוטות להפעלה באמצעות מדריך או מתנדב שמנחה את 

קת לפעילות מצורפת הפעילות. לרוב  נדרשים חומרים שניתן להשיג בקלות. הנחיה מדוי

 לינק המצורף.בתדריך מפורט הנמצא באתר ב

 

 פירוט והיערכות הפעילות

 בניית אוהל טיפי עם מחצלות ורשת צל

 

 בלינקהסבר מצורף 

, על סאג' הכנת ארוחת פוייקה , פיתות

 ם, פופקורן וכדו'תירס ח

ארוחת שטח באמצעות הכנת מדורה, פוייקה 

 צמחוני/בשרי , בצק לפיתות, וכדו'

סדנת פיסול טוטמים מחומרים 

 ממוחזרים

 בלינקהסבר 

 

 בלינקהסבר מצורף  סדנת הכנת מקל גשם

 בלינקהסבר מצורף  הכנת לוכד חלומות

 נטיעת יער עצים אינדיאנים

 

רכישת שתילים והכשרת חלקת אדמה בפנימייה, 

 הזמנת שלט המציין את שם החברה המתנדבת.

 בלינקהסבר מצורף  קליעה למטרה

ציור מוטיבים אינדיאניים על גבי חולצות עם לוגו  הכנת חולצות 

ה ושם הפנימייה .טכניקה להדפסת של החבר

 בלינקחולצות מצורף 

 בלינקהסבר מצורף  נייםאינדיא כתריםהכנת 

 בלינק הסבר מצורף תכשיט אינדיאני הכנת
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 בלינקהסבר מצורף  בניית חניתות וגרזנים אישיים

 בלינקהסבר מצורף  יםציורים אינדיאנ

 הזמנת מעגל מתופפים אינדיאני , ריקוד הגשם מעגל מתופפים

 הכנת כלי נגינה מבמבוק סדנת במבוק

הזמנת מאפר/ת או קניית צבעי איפור לאיפור  סדנת איפור אינדיאני

 ים בסגנון אינדיאניהחניכ

 הזמנת  סדנא/ או קניית ערכות בניית עפיפונים סדנת עפיפונים

 הזמנת סדנא  כתיבת שם על גרגר אורז

 הזמנת סדנא  קעקועי חינה

 סדנת זומבה

 

הזמנת מפעיל/ת זומבה. מתאים לסיום הפעילות 

 בהשתתפות החניכים והמתנדבים.

 
 
 

 בלינק -נה עם הילדים לפעילות המלאה ורעיונות נוספים להכ
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