לב מחוטי צמר
רקע כללי:
יצירה אישית .ניתן לקשר ליום המעשים הטובים -לתת מתנה או להעביר מסר.
עזרים נדרשים:
• קרטון
• חוט צמר
• מספריים

זמן הכנה  15 :דקות.
איך מכינים:
שלב  -1לוקחים קרטון.
שלב  -2גוזרים ממנו לב.
שלב  -3מתחילים ללפף מסביב עד שכל הקרטון מכוסה והלב בעובי הרצוי.
שלב  -4קושרים את קצה החוט לאחד החוטים המלופפים וגוזרים את השאריות.
איך משחקים  /משתמשים:
זה יכול להיות כקישוט לחדר או לתת מתנה למישהו אהוב.
אפשר לחבר לולאה משאריות החוט ולתלות היכן שרוצים.

נגישות והתאמות:
ניתן להכין צורה גדולה כדי להקל על החזקת הקרטון.

עציץ עם קקטוס לא אמיתי
רקע כללי:
יצירה אישית – לב מחוטי צמר

עזרים נדרשים:
• אבנים בגדלים שונים
• עציצים קטנים
• צבעי גואש
• מכחול

זמן הכנה  15 :דקות
איך מכינים:
שלב  -1לוקחים אבן צובעים אותה עם גואש בצבעי ירוק בגוונים שונים.
שלב  -2לאחר מכן מציירים פסים קטנים בצבע לבן ,כך שיראה כמו הקוצים של הקקטוס.
שלב  -3לאחר שהצבע מתבייש ניתן להדביק עיניים.
שלב  -3לבסוף שמים בעציץ קטן.
איך משחקים  /משתמשים:
יכול לשמש כקישוט או כמשחק.

נגישות והתאמות:
ניתן לצבוע את האבן בעזרת ספוג.

ידיים שמסמלות את חזון התנועה
רקע כללי:
חיבור לתנועה ולערכיה .יצירה אישית או יצירה משותפת בקבוצה קטנה.
עזרים נדרשים:
• בריסטול
• מספריים
• טוש
• סלוטייפ
• פתקים צבעוניים
זמן הכנה  15 :דקות.

איך מכינים:
שלב  -1מעתיקים לדף מקופל את גבולות כף היד.
שלב  -2גוזרים הכל מלבד אזור האגודל וכך יוצאות שתי הידיים מחוברות.
שלב  -3כשפותחים את מה שיצא מדביקים בדבק סלוטייפ בין שתי כפות הידיים.
שלב  -4הופכים לצד הדביק וניתן להדביק דברים שונים בין שתי הידיים ,כגון נצנצים ,פתקים צבעוניים
ועוד .ניתן לרשום את ערכי קרמבו על גבי האצבעות.
איך משחקים  /משתמשים:
ניתן לכתוב על ההצדעה מסרים ,דברים אהובים או חוויות מקרמבו ולשתף את שאר בני המשפחה.
נגישות והתאמות:
יש צורך להיעזר בחבר או בן משפחה כדי לצייר את קווי המתאר של ההצדעה.
במקום לכתוב אפשר להדביק תמונות שמסמלות או תמונות מהפעילות.

מחזיק עפרונות בצורות שונות
רקע כללי:
יצירה אישית או משותפת.
עזרים נדרשים:
• צנצנת
• טוש שחור
• דבק
• בריסטולים צבעוניים
זמן הכנה  10 :דקות
איך מכינים:
שלב  -1לוקחים צנצנת עגולה שיכולה להתאים לעפרונות מבחינת גודל
וצורה.
שלב  -2מדביקים מסביבה צורות ,מדבקות או דף חלק ומקשטים אותו
איך שרוצים.
איך משחקים  /משתמשים:
יכול לשמש לקישוט או אחסון ציוד.
אפשר לצייר דמויות אחרות או גם את הסמל של קרמבו.

מסגרת לתמונה מקושטת
רקע כללי:
יצירה אישית או משותפת .העלאת זיכרונות מהפעילות בתנועה או מרגע אהוב אחר.
עזרים נדרשים:
• מקלות ארטיק
• דבק
• קישוטים שונים שאפשר להדביק.
זמן הכנה  15 :דקות.

איך מכינים:
שלב  -1מחברים מקלות ארטיק בדבק כך שייצא ריבוע.
שלב  . -2לאחר מכן ,מוסיפים עוד מקל מכל כיוון ,כך שיצא מלבן ,בדומה לתמונה.
שלב  -3בשלב הזה ,ניתן לקשט את המסגרת בעזרת לבבות ,נצנצים ,או כל דבר שרוצים .ניתן להדביק
מאחור תמונה שלכם יחד עם סבא וסבתא ולתת להם בצירוף לברכה מיוחדת ,אותה כתבתם עבורם.

איך משחקים  /משתמשים:
אחרי הכנת המסגרת אפשר לבחור תמונה אהובה .לספר עליה (מי בתמונה ,באיזו סיטואציה היא צולמה)
לחבר או לבן משפחה ולהסביר מה מיוחד בה או מה היא מזכירה לי.

נגישות והתאמות:
אפשר להשתמש במקלות רחבים או דקים .ניתן להדביק בריסטול מאחור (להשאיר למעלה פתח) כדי
שיהיה אפשר להחליף בין תמונות.

ציור של פריחה על עץ
רקע כללי:
יצירה משותפת.
עזרים נדרשים:
• צבע גואש
• צלחת חד פעמית (עדיף כזו שמתכלה)
• בקבוק פלסטיק
• מכחול
• קנבס
זמן הכנה  15 :דקות
איך מכינים:
שלב  -1מציירים בעזרת מכחול עץ על בריסטול (בדומה לציור) .בוחרים צבע שרוצים שיהיה עבור
הפרחים של העץ.
שלב  -2שמים את צבע הגואש על צלחת וטובלים בקבוק פלסטיק בצבע.
שלב  -3לאחר מכן נותר רק "לדרוך" עם בקבוק הפלסטיק על גבי הציור במקומות המתאימים ,כך שיצא
עץ .רעיון נוסף הוא לטבול ליפה של מקלחת שלא משתמשים בה ,בצבע ועם זה "לדרוך" בעדינות על גבי
ציור העץ.

איך משחקים  /משתמשים:
אפשר לצייר עצמאית או להכין ברכות אחד לשני .לצייר ולהקדיש את הציור למישהו אחר.
אפשר גם ליצור פרחים בעזרת אצבעות -טובלים אצבע בצבע ומטביעים אותה על הנייר.

ארנב גרב
רקע כללי:
יצירה משותפת ומשחק משותף.
עזרים נדרשים:
• גרב
• אורז
• גומיות
• דבק
• עיניים
• כדור קטן שישמש לאף
• מספריים
• פפיון
זמן הכנה  10 :דקות
איך מכינים:
שלב  -1לוקחים גרב שלא משתמשים בה ,ממלאים באורז וקושרים עם גומייה בקצה.
שלב  -2לקחים גומייה נוספת וקושרים באמצע ,כך שיהיו לנו שני עיגולים.
שלב  -3קושרים פפיון באמצע .ניתן להדביק עיניים ואף .ניתן לגזור את הצדדים לשניים ,כך שייצאו
האוזניים.

איך משחקים  /משתמשים:
אחרי היצירה אפשר לשחק עם הבובות שנוצרו ,לבנות להם דמות עם תחביבים ואופי.

ציור בעזרת הקרטון של גליל נייר טואלט
רקע כללי:
יצירה אישית או משותפת
עזרים נדרשים:
• נייר טואלט
• צבע גואש
• קנבס
זמן הכנה  5 :דקות
איך מכינים:
שלב  -1מציירים בעזרת גואש רקע צבעוני על קנבס.
שלב  -2לאחר מכן מקפלים גליל נייר טואלט משני הצדדים ,כך שתצא צורה של לב.
שלב  -3טובלים את הגליל בצבע כלשהו שרוצים ומשאירים חותמות על גבי הקנבס.
איך משחקים  /משתמשים:
אפשר לצייר לבד או להכין ציור גדול המשותף לכל בני הבית .כל אחד בוחר צבע ויכול להכין את החותמת
האישית שלו.

