
!התאמנו על זה בבית, לכן. שליש מהשטח של מרוקו הוא הרים  
.ובנו לכם הרים משלכם, סאות ודברים נוספים בביתיהכ, קחו את כל הכריות  

!עכשיו מגיע הכיף  
..תהנו, קפצו, טפסו עליהם  

:)עשו תחרויות משפחתיות ודמיינו שאתם מטיילים ברחבי מרוקו היפיפייה   

 

 
רשטייןדרור בו/ כוס התה שלי  

 

בתוך מים" זיקוקים"  

הפעילות הבאה היא לא רק מהנה אלא גם תאפשר לילדכם ללמוד קצת מדע ועל צפיפות ומסיסות 
=] מרוקו  ,בכל זאת(תנו לילדכם לערבב מעט שמן ,להכין את הזיקוקים הייחודייםכדי . של חומרים

והוסיפו לתוכה , בע מגובההעד שלשתר, מלאו כוס גדולה במים. עם צבעי מאכל בצבעים שונים) 
על המים ואילו הצבעים המסיסים ירדו מטה ויצרו מערבולת " יעמוד"השמן . את השמם הצבעוני

  .צבעונית של זיקוקים ייחודיים שילדיכם יהנו לצפות בה

 

 זיתים מרוקאים 
מצרכים: חצי קילו זיתים מבוקעים ללא גרעינים, פלפל אדום פרוס לרצועות, 6 שיני שום, לימון 

 , כמון,מים,שמן, חצי צרור כוסברה קצוצה, רסק עגבניות, כבוש קצוץ או לימון קלוף חתוך לקוביות
.מרק עוף, פלפל , מלח, פפריקה,כורכום  

אופן הכנה: תחילה יש להכניס את הזיתים לסיר ולמלא מים שיכסו את הזיתים ואז להביא לרתיחה 
.את הזיתים המובקעים  

.  דרך ההרתחה הוא יורד, יש בזיתים האלה טעם מרם כי פעמיי3את הפעולה הזו נעשה    
מרתיחים ת השימורים אז כון הזה עם זיתים רגילים ללא חרצנים מקופסאם אתם עושים את המת

.פעם אחת  
שאותו בסוף ננגב בלי סוף עם   נסנן אותם ונכין את הרוטב הטעיםאחרי שהרתחנו את הזיתים

.לחם  
ם הפלפל האדום שפרסנו עומתחילים , שמן בגובה תחתית הסירשמים , לוקחים סיר קטן 

.לרצועות  
ואז . ואז את הזיתים המובקעים,  דק של טיגון הפלפלים יש להוסיף את השום לחצי דקה2אחרי 

.את הלימון הכבוש או הקלוף  
, מלח פלפל לפי הטעם  ,כפית פפריקה  ,רבע כפית כורכום , כפית כמון -  להוסיף את התבלינים

.פית מרק עוףכ  
.ככה בעצם אנחנו פותחים את התבלינים, לערבב את כל התבלינים יחד עם הזיתים   

כי , לא בגובה הזיתים טיפה מעל. לערבב היטב ואז לצקת מים רותחים שיכסו טיפה את הזיתים
להוסיף כף גדושה , לערבב הכל טוב טוב.ועלול להיות לנו חסר.יםמבזמן הבישול הנוזלים מצטמצ

 ולבשל על אש קטנה למשך עשרים דקות עד חצי שעהב לערב. כפית סוכרו  עגבניותוחצי ק של רס
.ואז לבדוק שהם מבושלים . 

.על מצע קוסקוסאו , ןלהגיש לצד אורז לב  ניתן 
 דק ותחילה נטגן את 20 הוא יותר מ זמן הבישול שלבמקרה כזה', וכד שוקי עוף  אפשר להוסיף 

!בתאבון. העוף לבישול דקה לפני שאנחנו שופכים את המיםונחזיר את ותו נוציא א, העוף  
 

 

 פעילות

 בישול 
 משותף

יצירה/משחק  

 ספר

----ראשוןראשוןראשוןראשון     
    מרוקומרוקומרוקומרוקו



 
?איך אפשר לבקר בצרפת בלי לבקר במגדל אייפל  

  מטרים324גובהו של המגדל הוא 
(!). טפסנים אקרובטים 300-  ולבנייתו נעזרו ב  

:)היום נהיה גם אנחנו קצת אקרובטים   
כפות ידיים וכפות (הליכת סרטן , דורמשחקי כ, אפשר לעשות דברים פשוטים כמו קפיצה בחבל

.או כל פעילות אחרת) הילדים הולכים ככה ברחבי הבית, רגליים על הרצפה והישבן למעלה  
.יש המון כאלה וכולכם תהנו, מומלץ מאד לחפש ביוטיוב פעילות ספורטיבית מותאמת לילדים  

 

, ת הסרט בהוצאה של דיסני בגרסה לילדים מומלץ לראות א-ויקטור הוגו  / הגיבן מנוטרדאם 
.באינטרנט תוכלו למצוא גם קישורים למחזות זמר על הסיפור  

 

 
.ולכן ניצור היום משחק הזכרון מצדפים, צרפת ידועה בחופי הים שלה  

!תהנו! שחקדפים ונהפוך את הצנ,  זהה ציורצדפיםצייר בתוך כל זוג נ, ההכנה היא פשוטה  

 

  קרפ צרפתי

 כפות 14, .חלבכוס וחצי , שמן קנולה כפות 2,  ביצים2, סוכרכף , קמח לבן כוס :מצרכים 

  .או ריבת חלב ממרח בטעם שוקולד
אופן ההכנה: בקערה בינונית מערבבים היטב את הסוכר, הביצים, השמן וכוס ורבע חלב לתערובת 

אחידה. מוסיפים את הקמח ומערבבים היטב עד שאין גושים (אפשר להיעזרבמטרפה ידנית) -  
התערובת צריכה להיות מעט דלילה במרקם של שמנת. במידה והיא מרגישה מעט סמיכה הוסיפו 

 לאט את רבע כוס החלב הנותרת. מניחים למנוחה קצרה בצד.
מחממים מחבת, שמים בה מעט שמן (אם המחבת טובה אז מספיק כפית), ומוודאים שהשמן 

 מרוח היטב על כל בסיס המחבת.
בעזרת מצקת יוצקים כמות כך שתיווצר שכבה דקה של קרפ. ברגע שמוכן הופכים לצד השני 

 ומחכים שגם הוא יהיה מוכן. ברגע שמוכן מעבירים לצלחת.
מקפלים את הקרפ לשניים כך שייווצר חצי עיגול. מורחים בנדיבות בממרח שבחרתם ומקפלים את 

 חצי העיגול שוב לרבע עיגול. מגישים חם.

 

 פעילות

 בישול 
 משותף

/משחק  
 יצירה

 ספר

–שני שני שני שני      
 צרפתצרפתצרפתצרפת



 
ההתעסקות איתו מאתגרת עוד יותר כשמדובר . נושא זכרון השואה הוא נושא מורכב עבור כולנו

, כמו כן. מומלץ להנגיש את הנושא בהתאם לגיל הילדים ורמתם. בהנגשה שלו לילדים צעירים
. ים ללמד את הילדים על הנושאחשוב שתרגישו בנוח עם הצורה בה אתם הולכ  

  .  ומעלה ניתן לפרט יותר3בגילאי . שנתיים ניתן להסתפק בהדלקת נר זכרון-בגילאי שנה
 אפשר לשחק עם הילדים משחק של השמעת צפירות –ראשית ניתן לדבר על הצפירה שתישמע 

. ג צפירה מדוברולתת להם לנחש באיזה סו) צפצופי ציפורים ועוד ועוד, משטרה, אמבולנס(שונות   
 

. 'נוח '–' דום'נשחק משחק ', דום'כדי להסביר לילדים שבזמן הצפירה אנחנו עומדים ב, דבר נוסף
וככה בזמן הצפירה הילדים ידעו כיצד עלינו . רק בצורה אחרת, זה אותו משחק כמו ים יבשה

. לעמוד  
 

 

 

  מה קרה בשואה? סיפור בחרוזים לילדים הרוצים לדעת/ בת שבע דגן
 

 ולספר אותו מעיניים ,סבתא שלכם/אולי אפילו סבא, ה אחד מהשואה/אפשר לבחור סיפור של ילד(
דרך סיפור ספציפי ולא ) וגם את המבוגרים(קל יותר לחבר את הילדים . של ילד בצורה עדינה

). לסיפור הכללי  

 

ת השוני בין בני יצירת פרפרים צבעוניים המבטאים את החיים ואת חופש הביטוי והדעות למרו
. האדם  

  –דרכי יצירה אפשריות 
.  נצייר על דף ונצבע או נמלא בפלסטלינה-  
אפשר להדביק או . את הכנפיים והגליל נצבע ונקשט,  ניקח גליל נייר טואלט ונדביק לו כנפיים-

. מנקי מקטרות/גפרורים/לצייר עיניים זזות  וליצור מחושים מקיסמים  
', שקית סנדביץ/מפת ניילון חד פעמית/ ניילונית/  ציירו פרפרים על שקף– יצירת פרפרים שקופים -

. הפרפרים ייראו יפים וזוהרים באור השמש. צבעו אותם בטושים והדביקו על החלונות  

 

 לביבות תירס
מצרכים: 2 כוסות תירס, 2 ביצים, 4 כפות גבינה לבנה 9%, 3 כפות שמנת לבישול/חלב, 40 גרם 

.כפית מלח,  כפות קמח3+ חצי כוס , גורדתגבינה צהובה מ  
אופן ההכנה: שמים בקערה את כל המצרכים ומערבבים לעיסה אחידה, מחממים מחבת עם 3-4 

מטגנים עד שהתחתית מזהיבה והופכים לצד .  כפיות מהעיסה ומשטחים קצת2שמים , כפות שמן
.השני עד שמזהיב  

מסדרים את . משמנים יפה נייר אפייה, עלות מ180 מחממים תנור ל–במקום לטגן ניתן לאפות (
אופים עד שמזהיב , משטחים את הערימות. העיסה בערימות קטנות עם רווח בין אחת לשנייה

). דקות10הופכים ואופים לעוד ,  דקות15-20כ  

 

 פעילות

בישול 
 משותף

/משחק  
 יצירה

 ספר

        –י י י י שליששליששליששליש
 יום הזיכרון לשואה ולגבורהיום הזיכרון לשואה ולגבורהיום הזיכרון לשואה ולגבורהיום הזיכרון לשואה ולגבורה



!?הידעתם  
.לרי ביותר בארגנטינה הוא הכדורגלופוהספורט הפ  

!לטורניר כדורגל ביתי זה הזמן –כדי להנות מזה ולזכור את זה   
  – לכן, בכדור אמיתי זה לא מתאים בתוך הבית, אז נכון

! קבעו שערים בעזרת חפצים שיש בבית והתחילו לשחק,  נפחו בלון  
.הנאה מובטחת  

 

 
)אפשר גם לראות פרק מהסדרה ביוטיוב(יס 'אדמונדו דה אמיצ/ נובה'מרקו הילד מג-הלב  

 

? מה זה בכלל–ו 'גאוצ  
.והוא אחד הסמלים הלאומיים של ארגנטינה) דומה לקאובוי, כן כן(ו הוא בוקר 'גאוצ  

!ו מקסימים'כדי שנרגיש קצת את החוויה נכין כובעי גאוצ  
-את ההוראות אפשר לראות הסרטון הזה    

https://www.youtube.com/watch?v=xUCocdLJ__8&feature=youtu.be 
 

–להשלמת האווירה אפשר גם להכין פרה לרכיבה   
" טפסו", הדביקו אותה על מקל של מטאטא או על בקבוק ליטר וחצי, פרה על דףראש של ציירו 

!וס אמיתיים'ורכבו כמו גאוצ) שימו אותם בין הרגליים(עליהם   

 

ורוס'צ  
מצרכים: 1.75 כוסות מים, כף שמן קנולה, כוס וחצי קמח לבן, חצי כפית אבקת אפייה, חצי כפית 

.כפית קינמון,  וחצי כפות סוכר2: לציפוי. רבע כוס שמן: לטיגון. מלח  
אופן ההכנה: מביאים את המים והשמן לרתיחה בסיר קטן ומכבים את האש. מערבלים את הקמח, 

מוסיפים באיטיות את המים . הירות נמוכהאבקת האפייה והמלח בקערת המיקסר עם וו גיטרה במ
אם הבצק סמיך מדי יש (גמיש ומעט דביק , הרותחים וממשיכים בערבול עד לקבלת בצק יציב

).להוסיף רבע כוס מים פושרים  
לחתוך נייר אפייה למלבנים ולזלף עליהם . להעביר חלק מהבצק אל שקית זילוף עם מנטר כוכב

ורוס אל השמן החם ולטגן 'להעביר בעדינות את הצ, בלחמם את השמן היט. רצועות מהבצק
להעביר לנייר סופג ולאחר צינון קל לגלגל בסוכר .  דקות משני הצדדים עז להזהבה3-4במשך ב

.מעורבב בקינמון  
:)ריבת חלב או כל מתבל טעים אחר /ניתן לטבול בשוקולד  

 

 פעילות

 בישול
  משותף

/משחק  
 יצירה
  

 ספר

    ----רביעי רביעי רביעי רביעי 
 ארגנטינהארגנטינהארגנטינהארגנטינה



.רה היהדות ולמדו מו–' מארי'נשלחו אל ה, 5-6החל מגילאי , הודי תימןלדי יי  
 את אכך שחלק מהילדים נאלצו לקרו, ישבו הילדים מסביב לספר, בגלל מחסור בספרי לימוד

.האותיות הפוך  
. אפשר להתאים לפי גיל הילדים!בואו ננסה קצת בעצמנו  

. אפשר להראות ציורים הפוכים ולתת לילדים לנסות להבין מה בציור–בגילאים צעירים   
 אותיות בצורה הפוכה והסתכלו וב כת– ניתן לכתוב עם הילדים בכתב ראי – בגילאים בוגרים יותר

אותן  נסו להעתיק ,תב רגיל והסתכלו עליהן דרך מראהכ כתבו ב–עליהן דרך מראה או להפך 
. ולהסתכל עליהן במראהאפשר לצייר גם ציורים הפוכים. הפוכות  

 

 

 
לאה גולדברג/דירה להשכיר  

 

. בפרט בגדי הכלה, ה כססגונית ומרהיבההחינה התימנית ידוע
בואו נרגיש קצת  ).מומלץ להראות לילדים תמונה של כלה תימנית(

.תמאווירת החגיגיו  
. מקשיםשרשראות וצמידיםהכנת   

?מה צריך  
).טושים וקישוטים: אפשר להוסיף (ה צבעונייםיקשי שתי, חוטים  

חתכו . 'נצנצים וכד, מדבקות, ושיםקשטו אותם בט, בחרו את הקשים אותם תרצו בתכשיט שלכם
השחילו את החרוזים שנוצרו על החוטים . את הקשים בגדלים שונים כדי שייווצרו מעין חרוזים

, אפשר כמובן להכין אחד לשני. כיף לילדים ומפתח את המוטוריקה העדינה! וקבלו תכשיט נפלא
.לחברים או למשפחה  

 

מנהאך יותר בשרנית מ, אפה העיראקיתפיתה תימנית המזכירה מעט את הל - סלוף   

 

 המצרכים (ל-10 יחידות):
 כוסות 3-4, חצי כוס שמן זית,  כפות שטוחות שמרים יבשים2, כף סוכר, כף מלח, ג קמח לבן"ק 1

 מים פושרים
 אופן ההכנה:

 מערבבים יחד את כל החומרים היבשים על משטח עבודה או על השיש
). לא דלילה(ערבבים עד שהעיסה הופכת קלה לעיבוד מוסיפים את המים והשמן בהדרגה ומ

.אם העיסה מימית מדי יש להוסיף קמח בהדרגה  
. מכסים היטב במגבת ומניחים לבצק לתפוח במשך כשעה, מניחים את הבצק בקערה עמוקה

. כשהוא מכוסה במגבת, ומחזירים לתפיחה נוספת של כחצי שעה,לשים מעט את הבצק
משמנים מחבת גריל חשמלית בשמן זית ומחממים על הגז . ורים כד10- מחלקים את הבצק לכ

מרטיבים את הידיים .במקביל מחברים לחשמל את החלק העליון של המחבת. בלהבה קטנה
- מכסים את המחבת בעזרת החלק העליון לכ. במים ומשטחים כדור בצק לתוך המחבת החם

)הופכים את הסלוףלא : זכרו(הסלוף מוכן כאשר הוא נראה אפוי טוב .  דקות4-3  
 

 

 פעילות

 בישול 
 משותף

/משחק  
 יצירה

 ספר

    ----חמישי חמישי חמישי חמישי 
 תימןתימןתימןתימן



 בועות קסם

, וכדי להוסיף למשחק הזה פלפל,  על ילדים היא הפרחת בועות צבעוניות מסבוןפעילות אהובה
כדי לעשות זאת תצטרכו קשי שתייה קשיחים מפלסטיק ומנקי ! פשוט הכינו בועות בצורות ייחודיות

.קשים ממנקי המקטרות וחברו אותם לקצה הצורות שונותצרו . מקטרות  
.נפחו בועות בצורות דרך הקש או ישירות מקצה המקל ותהנו  

 

 

 
טרייסי קורדרוי/ הילד והדב  

 

והמוזיקה עשירה בנגינת כלי , שורשי המוזיקה העממית הבולגרית נטועה בימי הביניים? הידעתם
.נגינה כמו חמת חלילים  

!יאללה?  חליל פאןאבל, אז חמת חלילים לא נכין  
או אם תרצו ללכת על משהו יותר מקושט (נייר דבק שקוף , מספריים, שע קשיות ת?מה צריך

) וושי טייפ–ואמנותי   
 סדרו את כל הקשים במדויק כאשר הם צמודים אחד לשני –אופן ההכנה הוא מאוד פשוט יחסית 

.הדביקו את נייר הדבק סביבם. ובאותו גובה בדיוק  
.לגזרו את הקשים בגבהים שונים ויש לכם חלי  

אתם יכולים לבחון את הצלילים היוצאים מהקשים הארוכים או הקצרים יותר ולעשות כל מיני 
.ניסיונות מוזיקליים עם הצלילים שתפיקו מכלי הנגינה החדש  

 

 

–בואיקוס גבינה   
 מצרכים:

גבינה צהובה )  גרם100(חצי שקית ,  גרם חמאה100, אבקת אפייה,  כוסות קמח2 –הבצק 
.כפית מלח, ביצה, 5%גבינה לבנה )  גרם250(קופסה , רם גבינת פרמזן מגורדת ג50, מגורדת  

 .חצי כוס גבינת פרמזן מגורדת, שומשום, ביצה: תוספות

 אופן ההכנה:

.לשים את כל המצרכים במיקסר או באופן ידני עד לקבלת בצק מגובש ומעט דביק  

וקורצים עיגולים בעזרת ) מ"ס 2(מרדדים את הבצק לעלה די עבה , מקמחים היטב משטח עבודה

.כוס בינונית  

מברישים בביצה טרופה ובוזקים למעלה שומשום ופתיתי , מעבירים לתבנית תנור עם נייר אפייה

.פרמזן בנדיבות  

 דקות מינימום ועד שהבואיקוס מקבלים צבע 20 - מעלות לכ180 -אופים בתנור שחומם מראש ל

.זהוב יפה  

.מגישים חם ובתיאבון  
 

 

 פעילות

 בישול 
 משותף

יצירה/משחק  

 ספר

שישי שישי שישי שישי - - - -  
 בולגריהבולגריהבולגריהבולגריה
 רוסיהרוסיהרוסיהרוסיה



! שפות86באתיופיה מדוברת ? ידעתה  
.בואו נשתעשע קצת עם משחקי שפה  

–כמה משחקים אפשריים   
- אמרו לילד הברה (למשל דָ ) והילד משלים למילה שהוא מכיר. ניתן לחזור על אותה הברה כמה 

 פעמים ולחשוב כל פעם על מילים אחרות.
- חרוזים – אתם אומרים מילה והילד צריך למצוא לה חרוז, אחר כך הילד אומר מילה ואתם 

 צריכים למצוא לה חרוז.
 אמרו ברבים והוא –או להפך ,  אמרו מילה ביחד והילד יגיד אותה ברבים–רבים - משחקי יחיד-

.יגיד ביחיד  
. בסגנוןםלהמציא עוד משחקימוזמנים   

 

 
גבייאו-טובה מהדני/ הצמות של למלם  

 

פיסול בחימר , קליעת סלים,  רקמה–נותי של יצירות התרבות האתיופית מתהדרת בעושר אומ
.ועוד  

–ואפשר ליצור אותו בעצמנו , אפשר לקנות חימר, היום ננסה פיסול בחימר  
 מצרכים: חצי כוס קורנפלור, שליש כוס דבק לבן, כף מיץ לימון, 2 כפות שמן.

אופן ההכנה: מערבבים את הקורנפלור עם הדבק עד שמגיעים למשחה חלקה בלי גושים. מוסיפים 
מערבבים קלות ושוב .  שניות ומוציאים30-מכניסים למיקרוגל ל. שמן ולימון ומערבבים שוב

לשים עד למרקם , מוציאים,  שניות במיקרו30ושוב , מערבבים.  שניות במיקרוגל30-מכניסים ל
. ייםעובדים על משטח מקומח בקורנפלור ומעבדים את החימר עד שלא נדבק ליד. חלק ולא דביק

. אפשר עם קורצנים או בצורה חופשית ולאחר העיצוב צבועים–מתחילים ליצור   

 

  לחם אתיופי–ה 'קיצ
מצרכים: חצי קילו קמח, 25 גרם שמרים, שקית אבקת אפייה, כפית מלח + כף או שתיים סוכר, 

.סיר עם מכסה, נייר אפייה, כף שמן  
אופן ההכנה: ממיסים את השמרים במים פושרים, מוסיפים את הקמח, מערבבים עם כוס מים 

 ולשים עד לקבלת בצק.
מוסיפים את השמן, הסוכר והמלח וממשיכים ללוש. אם הבצק קשה מדי, מוסיפים מעט מים. 

 מוסיפים את אבקת האפייה ולשים.
 מניחים את הבצק בקערה, מכסים במגבת ומניחים להתפחה למשך 2–3 שעות.
 משמנים מעט את הסיר או מחבת ושמים את הבצק. בשלב זה הבצק נופל קצת.

 מניחים את הסיר בתנור ומפעילים אותו על חום נמוך או במחבת על אש נמוכה מאוד כשעה.
 הופכים את הבצק בזהירות כדי שגם הצד השני ישחים במעט. וזה מוכן.

 

 פעילות

 בישול משותף

/משחק  
 יצירה

 ספר

        –    שבתשבתשבתשבת
יופיהיופיהיופיהיופיהתתתתאאאא  



!?הידעתם  
!החיה הלאומית של רוסיה היא דוב חום  

?דוב הגדולמי מפחד מה:) בואו נשחק איתו קצת   
הנתפסים עומדים , עומד במרכז) התופס(' דוב הגדול'ה. קובעים מה השטח בו אנחנו משחקים

-המשחק נפתח בדו שיח . והמטרה של הנתפסים היא להגיע לצד השני, בצד אחד  
"?מי מפחד מהדוב הגדול:"תופס  

"אף אחד:"נתפסים  

"?ואם הוא יבוא:"תופס  

!"שיבוא: "נתפסים  

"?טרוףואם הוא י:"תופס  

!"שיטרוף:"נתפסים  

!"אז הדוב הגדול בא לתפוס אתכם: "תופס  

!בהצלחה! ומתחילים לשחק  

 

 
דיסני/ לשבור את הקרח   

 

 

.מהמאכלים הנפוצים ברוסיה הוא בורשטאחד   
!אבל ניסוי שייצור לנו צבע סגול ומרשים דווקא כן, אז בורשט לא נכין  

–ניסוי בכרוב סגול   
.כוסות חד פעמיות, קערה עם מים רותחים, ול חתוך לרצועותכרוב סג? מה צריך  

אחרי עשר (המים ייצבעו . מכניסים את הכרוב החתוך למים הרותחים לכעשר דקות? מה עושים
).דקות ניתן להוציא את הכרוב מהמים  

מחטא , חומץ, אקונומיקה, אנטיקלק,  אבקת כביסה–שמים בכל כוס חד פעמית מעט מחומר אחר 
.סבון כלים וכל חומר שיש בבית, מלח, מיץ תפוזים, מיץ לימון, מי סודה, מי ברז, ידיים  

.הילדים ייהנו וילמדו, כל כוס תיצבע בצבע אחר! שמים בכל כוס מעט מי כרוב ורואים את הפלא  

 

 קולביקה - פשטידת כרוב מהמטבח הרוסי
מצרכים: הבצק: כוס יוגורט 1.5%, כוס וחצי פחות כף קמח, כפית אבקת אפייה, 2 כפיות סוכר, 

 כפית מלח, 2 כפות שמן זית, 3 ביצה.
המילוי – כחצי ראש כרוב בינוני קצוץ, בצל גדול קצוץ, כף שמן זית לטיגון הבצל, 2 ביצים קשות, 

 קורט מלח, קורט פלפל שחור, קורט פפריקה.
 ציפוי – כף שומשום, חופן גרעיני דלעת קלופים.

 
 הכנת המילוי:

 לחמם שמן במחבת ולטגן את הבצל עד להזהבה. להעביר לקערה עמוקה .
לאותה מחבת להוסיף את הכרוב (קצוץ כמו לסלט) ולטגן כמה דקות להתרככות, תוך כדי ערבוב 

 מדי פעם. להעביר לקערה עם הבצל.
 לפורר את הביצים הקשות עם המזלג. להוסיף לירקות, לתבל ולערבב יחד.

הכנת הבצק: להקציף את הביצים קלות עם מזלג. להוסיף יוגורט, קמח, אבקת אפייה, סוכר ומלח, 
 ולערבב יחד. להוסיף שמן זית ולעבד לתערובת אחידה (הבצק נוזלי)

להעביר חצי מכמות הבצק לתבנית אפייה. לשטח מעל את המילוי ולכסות ביתרת הבצק. לפזר 
 מעל שומשום וגרעיני דלעת.

 לאפות בתנור שחומם מראש לחום של 190 מעלות כ- 40-45 דקות, עד שהבצק מזהיב.
 

 

 פעילות

 בישול משותף

/משחק  
 יצירה

ספר

–    אשוןאשוןאשוןאשוןרררר     
 רוסיהרוסיהרוסיהרוסיה



,הקולנוע האמריקאי הוא בין המפותחים והמצליחים ביותר בעולם  
 אז מה יותר מתאים ביום ארצות הברית מאשר לעשות

? יום קולנוע ביתי  
או כיבוד אחר לילדים צעירים (הכינו פופקורן , סדרו את החדר בצורה נוחה לישיבה, בחרו סרט

!הנוות) יותר  
.אפשר להכין גם כוסות מיוחדים לפופקורן שתצרו ותצבעו בעצמכם  

 

 
גוסיני/ עוד הרפתקאות של אסטריקטס מגלה את אמריקה  

 

 

- הפטנט הראשון שלה ניתן ב, ארצות הברית חלוצה במחקר מדעי ובחדשנות טכנולוגית? הידעתם
.  לבל על המצאת הטלפון1876  

. יצירת הולוגרמה– טלפון לכבוד זה נעשה היום ניסוי עם  
אפשר להשתמש במכסים של גביעי .  פיסת פלסטיק שקופה ודקה,  טלפון נייד?מה צריך

כמו של בשמים ' חלון תצוגה'אריזות בעלות , קופסאות של עוגיות או סוכריות, גבינה או סלטים
  :כמו בקישור הזה, סרטונים להולוגרמה, מספריים קטנים, או שקף, או צעצועים

https://www.youtube.com/watch?v=ohQ7RjIiou4&list=PLJi7TgqRkmAhaH-
s0YmX93cc594EwjN2c 

 מה עושים?
מעמידים את הפלסטיק השקוף בזווית של , גוזרים את הפלסטיק לגודל של מסך פלאפון בערך

הסרטון יוקרנו על מסך . מכבים את האור ומפעילים את הסרטונים,  מעלות לצד הטלפון45כ
. קהפלסטי  

: אפשר וכדאי להסתכל לפני במהלך הניסוי בקישור הזה  
https://davidson.weizmann.ac.il/online/scienceathome/%D7%94%D7%95%D7%9

C%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%94-
%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%AA 

 

  - ☺טעימים ויחסית בריאים ,  תוצרת ביתנחשי גומי

אפשר להשתמש בקרטון חלב ריק ושטוף מבפנים (כול להכיל את הקשיות מיכל גבוה שי: מצרכים
תלוי בגודל המיכל בו תכינו את , או יותר( קשיות 30 ,)ולזרוק אותו למחזור לאחר סיום ההכנות

על מנת לייצב יותר את (לטין רגיל ' שקית אבקת ג1,לי' שקיות אבקת אינסטנט ג2 ,)לי'נחשי הג
צבע מאכל טבעי או תמצית תה ,  כוסות מים רותחים3 , שמנת מתוקהמיכל קטן של ,)לי'נחשי הג

  .פירות עם צבע חזק

  .אגדו אותן עם גומיה והעמידו במאונך,  קחו את הקשיות:אופן ההכנה
, לי מאבקה מוכנה ומים רותחים או למי שרוצה לשמור על וריאציה עוד יותר בריאה'הכינו ג

מיץ חמוציות או אפילו , ה יכול להיות מיץ תפוזים טבעיז, לטין ומיץ כלשהו'השתמשו רק באבקת ג
  .תה פירות שתמתיקו אותו כאוות נפשכם

לי מוכן תנו לו להתקרר מעט ואז הוסיפו את השמנת המתוקה שתיתן לנחשים את 'כאשר נוזל הג
  .במידת הצורך הוסיפו גם צבע מאכל טבעי. המראה החלבי האטום

אתם בעצם . לי לתוך הקשיות שעומדות' למזוג את הגעכשיו כל מה שאתם צריכים לעשות זה
לי מתקרר מפרידים בין הקשיות ולוחצים על הקשיות מצד 'מכסים את הקשיות במלואן ולאחר שהג

  .אחד עד שהנחשים מחליקים החוצה מהצד השני
  .יש לכם חטיף מתוק מושלם ובריא יחסית

 

 

 פעילות

 בישול 
 משותף

/משחק  
 יצירה

 ספר

–י י י י שנשנשנשנ     
 ארצות הבריתארצות הבריתארצות הבריתארצות הברית



 
.יום הזיכרון הוא יום משמעותי וחשוב במדינה  

,ננסה להנגיש בעדינות את היום לילדים  
.בעיקר סביב הדיבור על המדינה שקמה והמאמצים שהתאמצו כדי להקים אותה  

לצערנו כל אחד מכיר מישהו באופן אישי ונדע לספר עליו ואם (מומלץ לקחת סיפור של חייל אחד 
מה , ב לשחקבמה אה, ולספר עליו מאז שהיה ילד, )לא אפשר למצוא הרבה סיפורים באינטרנט

.במה היה מוכשר ועוד ועוד, אהב לעשות  
 

 

 
דיויד מקי/ המנצחים  
 

 

 

.. :) טוב לכל יום ובטח לימים בהם מצבר הרוח משתנה– מחברת פרצופים  

ותדרבן אותם להשתמש בדמיון שלהם כדי , ה תשעשע את ילדיכם במשך שעותהמחברת הבא
קלסר עם , תצטרכו חבילת דפים, כדי להכין את המחברת הייחודית הזו. ליצור פרצופים ייחודיים

חוררו חור , גזרו את הדפים לשלושה חלקים שווים. שלושה תופסנים במרכזו וטושים צבעוניים
, בקשו מילדיכם לצייר בשליש העליון של הדפים עיניים. ך הקלסראחד בצדם והשחילו אותם בתו

והניחו להם לשלב , בשליש המרכזי אף ובשליש התחתון שפתיים בכל הדרכים שעולות בדמיונם
.בכל פעם בין חלקי הפנים השונים ליצירת שילובים משעשעים במיוחד  

 

 

  –  מיוחד לאבל ניתן היום מתכון, לית"לא ניתן לכם מתכון למנת קרב צה
:)פשטידה מקופסאות שימורים   

מצרכים: 2 בצלים בינוניים קצוצים, סלסלת פטריות שמפיניון טריות קצוצות, חצי גמבה גדולה 
 4,  ביצים2, שליש כוס זיתים ירוקים קצוצים, עיני תירס מסוננים מנוזליםרכוס ג¾ , קצוצה דק

שליש כוס גבינה צהובה , גבינה לבנהאו ' וטגק כפות 3, ייהחצי כפית אבקת אפ, כפות קמח
.רבע כפית פלפל שחור, חצי כפית מלח, כפית אבקת מרק: תיבול). לא חובה(ורדת מג ) 

אופן ההכנה:  מחממים מחבת רחבה עם 3 כפות שמן זית/קנולה ומטגנים את הבצל עד להזהבה 
קלה. מוסיפים את הגמבה והפטריות ומטגנים תוך כדי ערבוב במשך כ-10 דקות עד שהפטריות 

 מצטמצמות והגמבה מתרככת מעט. מעבירים לקערה ומצננים מעט.
 מחממים תנור ל180 מעלות ומשמנים תבנית אינגליש קייק.

מוסיפים לקערה את יתר החומרים, מתבלים ומערבבים היטב. יוצקים לתבנית ואופים במשך -40
 45 דקות, עד להזהבה.  מומלץ להניח לפשטידה להתקרר לטמפ' החדר כדי שתהיה יציבה יותר.

 

 פעילות

 בישול 
 משותף

יצירה/משחק  

 ספר

–שלישי שלישי שלישי שלישי      
ל ל ל ל """"יום הזיכרון לחללי צהיום הזיכרון לחללי צהיום הזיכרון לחללי צהיום הזיכרון לחללי צה
    ונפגעי פעולת האיבהונפגעי פעולת האיבהונפגעי פעולת האיבהונפגעי פעולת האיבה



 
 הכרת ארץ ישראל

כדאי מקומות שהילדים (כותבים על דף ערים ומקומות בארץ , מציירים או מדפיסים מפה של הארץ
ומתחילים , )' וכוים, גן חיות, לונה פארק, דודים,  איפה שסבא וסבתא גרים–קצת שמעו עליהם 

!לשחק  
.י צריך למקם אותו במפהכל אחד בתורו בוחר מקום והמשתתף השנ  

.בהתחלה יהיה מאתגר אבל לאט לאט הילדים ילמדו ויבינו איפה נמצא כל מקום  
 

 

 

רבקה אליצור/ יום העצמאות של יעל   

 

 שבשבות כחול לבן –
חומרים: שני גיליונות מרובעים (בצבעי כחול לבן כמובן), מקל עץ דק/שיפוד,חוט, שני חרוזים 

 גדולים, נייר דבק או חתיכה קטנה של פלסטלינה, מספריים, סרגל, עיפרון, דבק.
איך עושים? קודם כל מקשטים את הבריסטולים בצבעי כחול לבן – מציירים דגלי ישראל, מגני 

 דוד, מדביקים מדבקות ועוד.
לוקחים ריבוע בריסטול (21 על 21 ס"מ, אפשר גם קטן יותר), או שאפשר להדביק גב אל גב שני 

ריבועי ניירות, אחד בכחול ואחד בלבן=]. באמצעות סרגל לצייר שני אלכסונים מפינה אחת לשנייה. 
לאחר מכן, לסמן נקודה באמצע של 4 הקווים שעוברים מהמרכז לפינות. חותכים את הריבוע 
מפינות אלה עד הנקודות. עושים חור במרכז, למרחוק דבק על מרכז הריבוע.מקפלים כל פינה 
שנייה למרכז ומדביקים אותם במרכז, אפשר לעשות חורים בפינות לפני כן. להעביר חוט דרך 

החור. להשחיל חרוז על החוט בחזית. להעביר את החוט שוב דרך החורים, אבל לא דרך החרוז. 
בצד השני, להעביר את שני קצות החוט דרך החוט השני. להדק את המקל אל החרוז מאחור 

באמצעות החוט. כדי לוודא שזה לא זז, אפשר להדביק סלוטייפ או פלסטלינה סביב החוט והחרוז. 
עכשיו השבשבת מוכנה ופשוט צריך לנסות אותה. אין ספק שזה יסתובב ברוח. אפשר לראות 

 הסבר מפורט בסרטון הזה:
https://www.youtube.com/watch?v=rqIKLgZvNok  

 

 פלאפל! איך לא?
מצרכים: כוס וחצי גרגרי חומוס יבשים (שהושרו במים 12 שעות), כוס עלי כוסברה, כוס עלי 

פטרוזיליה, בצל קטן קלוף חצוי, 5 שיני שום קלופות, חצי פלפל ירוק חריף (לא חובה), 2 כפות 
 פירורי לחם, כף שומשום, 3-5 כפות מים לפי הצורך, כפית אבקת סודה לשתיה, שמן לטיגון עמוק.

 תבלינים: כפית כמון, כפית פפריקה מתוקה, כפית מלח, רבע כפית פלפל שחור.
אופן ההכנה: מניחים במעבד מזון את גרגירי החומוס, עלי הכוסברה, עלי הפטרוזיליה, בצל קטן 

חצוי, שיני שום, פלפל ירוק חריף וטוחנים עד לקבלת מרקם גרגירי אחיד. מוסיפים שומשום, 
פירורי לחם ותבלינים. את המים מוסיפים בהדרגה עד לקבלת מרקם לח ומשחתי, כזה שאפשר 

 ליצור ממנו כדורים יציבים.
בשלב זה למי שיש זמן – מומלץ להכניס את התערובת למנוחה במקרר במשך חצי שעה-שעה. מי 

 שאין לו זמן- אפשר לוותר על החלק הזה.
מוסיפים לתערובת כפית אבקת סודה לשתיה ומערבבים היטב (הסודה לשתיה מעניקה אווריריות 

 לפלאפל ומתחילה לפעול מיד לכן מומלץ להוסיף אותה בסוף, לפני הטיגון).
מחממים סיר קטן עם שמן עמוק (בגובה 3-4 ס"מ). בעזרת ידיים לחות יוצרים כדורים קטנים 

בקוטר של כ-3 ס"מ ומועכים ממש מעט. כשהשמן חם, מוסיפים את הכדורים לשמן (כדור אחר 
כדור, לא בבת אחת). מטגנים במשך 2-3 דקות, עד להשחמה יפה ומעבירים לנייר סופג. מומלץ 

 להגיש עם צ'יפס/ חומוס/ טחינה/ פיתות/ סלט/ חמוצים וכו'. 

 

 פעילות

 בישול 
 משותף

יצירה/משחק  

 ספר

–רביעי רביעי רביעי רביעי      
צמאותצמאותצמאותצמאותעעעעיום היום היום היום ה  



.היא מדינת אייםהפיליפינים  !?הידעת  
.מנות ונכיר לילדים את המושג אידננצל את ההזבואו   

יבינו  ם הילדי–י מילוי קערת מים והשטה של נייר עגול קטן בקערה "להמחיש להם את זה עאפשר 
.מוקפת ים יבשה –שכך נראה אי   

.אחד אומר בתורו כל –' מה אני אקח לאי בודד'אפשר לשחק את המשחק   
):אי - או ים, יבשה-לשחק יםואפשר   

 

 
ליז גרטון סקנלון /זהו העולם כולו  

 

  ניצורלכן , הפיליפינים נשענת בעיקר על החקלאותכלכלת 
 פרחים מקסימים משקיות ניילון

 מה צריך? שקיות סופר (עדיף בכמה צבעים), מנקה מקטרות או סלוטייפ ושיפוד/קש.
מה עושים? לוקחים 4 שקיות וגוזרים להם את הידיות. את השקיות הגזורות מכניסים אחת לשנייה 

 כשכל שקית היא שורה,  בצורת עלי כותרתאותן מסדרים .ותופסים בעזרת האגרוף בקצה שלהן
 מלפפים מנקה מקטרות או )במקום האגרוף(החיבור של השקיות במקום .  של עלי כותרתאחת

ההמשך של מנקה המקטרות או שמדביקים גבעול מ יוצרים .כל שנוצר פרח יפה, סלוטייפ
פרחים , לשתול באדניתפשר  א.ככה פרחים רביםוצרים  י.להדביק עלים לגבעולאפשר . קש/שיפוד

.שלא ייבלו  
:לראות עוד בסרטוןאפשר   

https://www.youtube.com/watch?v=3xm5p4JptxE&feature=youtu.be 

 

נוסח פיליפינידביק ועסיסי בעוף  –אדובו עוף   
מצרכים: 8 משולשי עוף, חצי כוס חומץ לבן, ¾ כוס רוטב סויה, 4 שיני שום כתושות, 2 כפות סוכר 

. עלי דפנה4, ילי ירוקים פרוסים דק' פלפלי צ2,  כפיות פלפל שחור2, חום  
 אופן ההכנה:  מתבלים את חלקי העוף בנדיבות משני הצדדים במלח ופלפל השחור.

מוציאים . מחממים כף שמן במחבת גדולה ומטגנים את העופות עד להשחמה טובה משני הצדדים
.לצלחת  

עלי הדפנה , הפלפל השחור, השום, הסוכר, רוטב הסויה, מערבבים את החומץ, בכלי נפרד
.רתיחהיוצקים לאותה מחבת ומביאים ל, ילי'והצ  

מכסים , מנמיכים לאש בינונית, מוסיפים את חלקי העוף לרוטב המבעבע כשצד העור כלפי מעלה
, מסירים את המכסה.  דקות או עד שהעופות מבושלים ורכים20-30את המחבת ומבשלים במשך 

בעזרת כף מזלפים מהרוטב על , במקביל. מנמיכים לאש קטנה ומאפשרים לרוטב להצטמצם
.העופות  

לצד אורז לבן , חם, מכבים את האש ומגישים, כשהרוטב מסמיך והעוף מבריק מציפוי הרוטב
.אחרותותוספות אהובות   

 

 פעילות

 בישול 
 משותף

יצירה/משחק  

 ספר
 

    ----חמישי חמישי חמישי חמישי 
    פיליפיניםפיליפיניםפיליפיניםפיליפינים



 
דתות עתיקות,  נופים,מלאה בעושר תרבותיהודו   

. וטכניקות היוגה והמדיטציה  
!את זה בביתנסו   

.שימו מוזיקה מרגיעה והירגעו עם הילדים, שבו על הרצפה או על שטיח בישיבה מזרחית  
.ולראות מי מצליח לשתוק במשך הכי הרבה זמן' משחק השקט'להפוך את זה לאפשר   

. מעל האף בין העיניים)נקודה אדומה(האווירה אפשר לצייר טיקה להשלמת   

 

 
ל ברייט'רייצ/ שבפניםהאריה   

 

 

! היא טווס של הודולאומיתציפור הה ?הידעתם  
.היום טווס צבעוני ויפה נכין  

 מספר דרכים להכנה –
ציירו את קו , קחו דף והניחו את כפות הידיים של הילד עליו כאשר האגודלים צמודים זה לזה -

חיבור הידיים ציירו את במקום  !והרי לכם נוצות מפוארות של טווס, המתאר של כפות הידיים
.וקשטו בהתאםצבעו . גוף ופרצוף הטווס  

. וסמנופחת היא דומה לנוצות טו כשהיא –קשטו אותה ונפחו אותה ,  קחו כפפה חד פעמית-
.והדביקו את גוף הטווס לקשר של הכפפהציירו . עיגולים ססגוניים בקצה כל אצבעציירו   

. מעין זיג זגיווצר יש, קדימה וקיפול אחורה קיפול – קחו נייר וקפלו אותו בצורת אקורדיון -
 ייפתחואת הקצה ופתחו את המניפה כך שהדקו . את הנייר באמצע וקבלו סוג של מניפהקפלו 

. המניפהאת גוף הטווס והדביקו במרכזציירו . תלכם נוצות טווס פרוסות ויפו  

 

עדשים כתומותדאל   
 

 מצרכים: 
חצי ,  כוסות עגבניות מרוסקות2,  כפיות קארי3,  שיני שום4,  בצלים גדולים2, כוס עדשים כתומות

.שמן לטיגון,  חופנים כוסברה קצוצה3, כפית מלח  
 

 אופן ההכנה:
שהעדשים  עד,  דקות20- כוסות מים רותחים כ2מבשלים את העדשים בסיר מכוסה עם 

.רכות מאוד ומתחילות להתפורר  
.ומטגנים עד להזהבה, מחממים מעט שמן במחבת, בינתיים קוצצים את הבצל והשום  

מערבבים היטב , המלח והכוסברה, הקארי, מוסיפים למחבת את העגבניות המרוסקות
.ומבשלים כשתי דקות  

מהאש ורידים  מ.ומערבבים היטב, מוסיפים את תערובת העגבניות לסיר עם העדשים
. ומגישים חם  

.   
 

 

 

    ----ישי ישי ישי ישי שששש
    הודוהודוהודוהודו

 פעילות

 בישול 
 משותף

יצירה/משחק  

 ספר



 

 

 

. 

!חרטומיםכתב   
. העתיקהםאבל המקור שלו הוא במצרי, אנחנו מכירים את זה בתור ביטוי לכתב לא ברור  

,היום את זה קצת בעצמנוננסה   
אחר כך פתחו את העיניים , קחו דף ועפרון ואמרו לילד מה לצייר בעיניים עצומות, את העינייםכסו 

.ותראו מה יצא  
כשהוא פותח את , מצייר בעיניים עצומות בלי להגיד מה צייר הילד –גם לעשות הפוך אפשר 

.העיניים אתם צריכים לנחש מה הוא צייר  
!תהנו  

 

 

 
שולמית לפיד/ מצרים התנין  

 

.רק חול וחול, רמדב הוא ם משטחה של מצרי95% ?הידעתם  
 

– חול קסמים בבית נכיןבואו   
 חומרים: 3 כוסות עמילן תירס (קורנפלור), כוס וחצי מים, 6 כוסות חול נקי.

אופן ההכנה: מוזגים את המים לקערה (עדיף מפלסטיק, שיהיה קל לנקות אחר כך), מוסיפים את 

כאשר התערובת חלקה מוסיפים אליה את . הקורנפלור ומערבבים היטב כדי למנוע היווצרות גושים

.החול תוך כדי ערבוב  

!יוצרים ומשחקים בכיף  

 

 

בסגנון מצריפגניה  סו–זלביה   
מצרכים: 3 וחצי כוסות קמח, כף וחצי שמרים יבשים, רבע כוס סוכר, 3 ביצים, רבע כוס שמן, 

.מלח, כוס ורבע מים פושרים, שקית סוכר וניל  
  לסירופ: 2 כוסות סוכר, 2 כוסות מים, מעט מיץ לימון.

אופן ההכנה: מעבדים את כל החומרים (את המלח מוסיפים בסוף כדי שלא יגעו בשמרים), עד 
שמן בסיר עמוק ומעבירים מחממים . שעהפיחים מת. דליל וזה בסדרהבצק . שהבצק מתאחד

יש להקפיד שהשמן יהיה חם בכניסה ( כפיות את הבצק ככדור קטן אל תוך השמן 2בעזרת 
.)ולהנמיך את הגז על מנת שיתבשל מבפנים  

.בסיר קטן מצרפים את כל חומרי הסירופ עד שהסוכר נמס והרכיבים מתאחדים  
.גון מכניסים את הסופגניות לסירופיאחרי הטמיד   

!בתאבון  

 

    ----שבת שבת שבת שבת 
 מצריםמצריםמצריםמצרים

 פעילות

 בישול 
 משותף

יצירה/משחק  

 ספר


