יום מים
יום פעילות מודולארי סביב נושא,
מומלץ לשיתוף חברות מתנדבות בפנימייה
יום פעילות ,עשיר בתוכן וחוויה.
מומלץ לפתוח את היום בכינוס ובפעילות משותפת הכוללת ברכות קצרות ,הצגת החברה ונושא
היום.
במהלך היום יפעלו תחנות חווייתיות ברחבי הפנימייה .המתנדבים יפעילו את התחנות ,הילדים והצוות
ינועו בקבוצות בין התחנות ויסתייעו במתנדבים.
לסיכום יום הפעילות מומלץ לקיים הופעה ססגונית או פעילות משותפת פנימייה/חברה :צפייה בסרט,
מופע ,הצגה וכו'.
את הנושא הנבחר חשוב להכיר באמצעות מידע ברשת ,ספרים ,תמונות וכתבי עת.
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.
הפעילות

הערות והיערכות

מרוץ שליחים

מגוון תחנות להפעלה עצמית.
הנחייה בלינק לפעילות 'יום מים'

האקווריום – קליעה לצנצנת
להפיל ת'כוס – קליעה למטרה
קליעה לצלחת
תפוח רטוב
בלוני מים בזוגות
חולצה קפואה
מלאו פיכם מים
הכנת נחשי בועות
פנייטות מים
משחק לאמיצים
דיסקו בלוני מים
תזמורת מים
ציור בצבעי מים:
 .1ציור על קנבס
 .2ציור על משטח חלק/ניילון (כמו
באמבטיה) .ניתן למחיקה

קניית חומרים :דפים/קנבס/ניילון PVC/לבן ,צבעי
מים ,מכחולים.
צבעי מים להכנה עצמית :החומרים :כוס קורנפלור2 ,
כוסות סבון לתינוקות ,צבע מאכל .סרטון הדרכה:
,https://www.youtube.com/watch?v=51MlVABMU_M
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צפייה בסרט הקשור למים (כמו :בת הים
הקטנה ,לשחרר את ווילי…)

כולל פינוקים (שלוקים ,ברד…)

מתנפחים עם מים

מפעיל בתשלום

לדוג את השלוק

חומרים :קערת מים ,המון שלוקים מפוזרים בקערה,
הרבה קרח במים.
מטרת הילדים :להוציא את השלוק עם הפה בלבד!

פונפוני מים

חומרים :ספוג ,גומיות ,מספריים
סרטון להדגמה:
https://www.youtube.com/watch?v=xmrp0BZzvSM

בועות סבון ענקיות

סדנא בתשלום
או קניית חומרים והפעלה לבד

קרטיב אבטיח

קניית חומרים :אבטיחים ,מקלות ארטיק.
סרטון הדרכה:
https://www.youtube.com/watch?v=K0pKrAk6Wcg

פינוקים :ברד בכל מיני טעמים ,פירות ,שיקים,
ארטיקים

אפשרות להשכרת מכונות ,דוכני אוכל ,קייטרינג
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