
 

 

   

 

 מי קורונהחיזוק לי - השבועיהדף 

 מרכזייה החינוכיתמה

 
 אומנות, יצירה ויצירתיות

 )כתבה וערכה אביבית קאופמן(     
  
היא מונח מופשט, המתאר התייחסות לדבר מה כאל  צירה י

. ימוסף סובייקטיב תוצר של תהליכים מורכבים בעל ערך
להשתלב בו. בעולם העתידי ידרשו מיומנויות מגוונות כדי 

נדרשות. ת יצירתיות, דמיון, חשיבה מחוץ לקופסא הן מיומנויו  
העולם העתידי  מכון המחקר של אוניברסיטת פיניקסלפי 

כנולוגיות אוטומציה, עולם מחשבי, טיתאפיין באריכות חיים, 
חדשות, ארגוני ענק שמצריכים שיתופיות וגמישות, עולם 

במחקר מציינים שלעולם כזה נדרשות מחובר וגלובלי. 
יכולת לקלוט את המובן העמוק יותר או   -מיומנויות כמו: היגיון

יכולת  -בינה חברתית . המשמעות של דברים שנאמרים  את 
אותם ולעורר לחבור לאחרים בדרך עמוקה וישירה, לחוש 

מיומנות  -. חשיבה חדשנית בקרבם תגובות ואינטראקציות 
בחשיבה ומציאת פתרונות ותגובות מעבר לאלה המבוססים 

יכולת לתרגם כמויות  -. חשיבה חישובית על כללים או שינון
נתונים למשהו מופשט. לשלב בין תחומים וכן לשלב בין 

ואלית. מספר טכניקות חשיבה. לשתף פעולה גם בצורה וירט  
יצירה היא חלק חשוב מעולמו ומהתפתחותו אז למה יצירה? 

כשאתם מעודדים ילדים לבטא את עצמם ואת  .של כל ילד 
אתם עוזרים להם להביע רגשות  –תחושותיהם דרך יצירה  

 הציור של הילד הוא "שפה" אישית ואוניברסאלית כאחד.  .ומאפשרים להם להיות מי שהם 
את  מפתחת  -ערך קוגניטיבי. 21ליצירה יש ערך בהרבה מישורים שמקבילים למיומנויות הנדרשות למאה ה

הכישורים המנטליים של הילד. מסייעת בארגון של רעיונות, אבחנה בין עיקר לטפל, פיתוח החשיבה הקונקרטית 
 .ם בחומריההתנסות והמגע מאפשר פיתוח של היצירתיות מעצם  -ערך יצירתי .והמופשטת, תכנון והתארגנות 

הילד ית. יצירה אמנותית דורשת מן הילד להתארגן בתוך סביבה מציאות  -ערך חברתיהדמיון עובד שעות נוספות. 
היצירה   -ערך רגשי וכן כלי לתקשורת.  מפתח יכולת לבצע התאמה בין העולם הפנימי לבין דרישות המציאות 

 ., רגשות זיכרונות, חלומות, מתחים דאגות פחדים ועודמאפשרת ביטוי של העולם הפנימי הכולל פנטזיות 
כל זמן הוא הזדמנות ליצירה ובטח בתוכנית הקיץ נכון לשלב זמן יצירה בדף זה ניתן רעיונות שונים ליצירה שבהם 

 תוכלו להשתמש בתוכניות הקיץ שלכם.

 

האוכל הוא חומר גלם נהדר ליצירה בקיץ יש יותר 

נחת. אפשר לנצל את ארוחת הבוקר או הערב 

צלחות האוכל שלהם הנה לאפשר לילדים ליצור את 

 .כמה תמונות ורעיונות ליצירה באוכל

 

 



 

 

 

 

זמן הצהרים בין תוכנית הבוקר לתוכנית אחה"צ זה זמן רגיעה אפשר לייצר  -זמן צהרים ❖
פינות ליצירה. שולחנות שעליהם מפוזרים חומרים מסוגים שונים וכל ילד בוחר מה הוא 

 רוצה לעשות.
לכל יום בקייטנה יש לכם נושא מומלץ להכניס גם חלק של יצירה  -יצירה לפי נושא ❖

 מותאמת נושא.
 לחומרים מסוגים שונים. ףלאפשר לילדים להיחש -חומרים מגוונים ❖
                                   להכנת ולהכין אותם, להשתמש במדיה לתת לילדים להמציא משחקים  -לפתח יצירתיות ❖

 סרטונים, פינת חידות מחוץ לקופסא. 

הכיסוי בכל דוגמה שרוצים, מגהצים בזהירות מבלי שהחרוזים יזוזו מכינים מלבן בגודל  -כיסוי לסמארטפון מחרוזי גיהוץ

  !כיסוי טלפון עמיד ופשוט מגניב –התוצאה  ומדביקים את המשטח המגוהץ על גבי הכיסוי השקוף

 ourfulway.blogspot.com/2018/05/2018.htmlhttps://colעוד רעיונות ליצירה מחרוזי גיהוץ 

 

 על גבי בלון מנופח מלפפים חוטים הטבולים בדבק עם קורנפלור ומים. -כדורי חוטים מרהיבים                           

 ) מתאים לבוגרים(            .מייבשים, ממתינים בסבלנות, מפוצצים את הבלון והתוצאה פשוט מושלמת                           

                       mail.co.il/content.aspx?emailid=6808-http://www.baba 

     

 ות,משתמשים בדיסקים ישנים, קצת טושים, דבק, כפתורים ומדבק -מחזיקי קלפים בצורת חיות

 !מטריפה. הרבה יותר נוח לשחק במשחקי קלפים עם הילדים ככה –והתוצאה  

  /http://www.yanshoofy.co.il/%D7%A7%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%9D-ההוראות המלאות ב

 

 בעזרת צבעי אקריליק, מכחול ולכה לציפוי תוכלו ליצור אבנים צבעוניות  -ציור על חלוקי נחל                                    

 את האבנים הצבעוניות נחמד להניח על שולחן כתיבה, במרפסת, בגינה או בתוך ערוגות                                    

 .אפשרות נוספת היא לצבוע אותן כיד הדמיון ולהכין מהן מגנטים למקרר. ציםועצי                                     

                                       17.html-pos-https://www.hakoltov.com/2015/01/blog                                

 החינוכית  ההמרכזייבכל אחד מן האתרים תוכלו למצוא רעיונות נוספים וכמובן באתר 

https://yeladim.org.il/merkazia_cat/%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a8%d7%94 
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