
.פעילויות מהנות וחשובות שיעבירו את הזמן בכיף ובלמידה

חוברת פעילות

,  חושבות עליכם כל הזמן

צוות מרכז טיפולי 

"אביבית"



לכל חיה מסלול 

.משלה

סייעו לחיות החמודות 

.לטייל על הקווקווים

עברו בעיפרון  

על המסלולים 

.השונים



-גיבורי על

ת  /אילו הייתי גיבור

איזה כוחות היו  , על

עצבו את הגיבור ? לי

שבכם



החיות החמודות  

.רעבות

סייעו להן להגיע אל 

המאכל שלהן על פי 

.המסלול

עברו בעיפרון  

בתוך המסלולים 

.השונים



?מה אני מצליח לעשות בעצמי

!זמן מצוין לתרגל.... לא נורא? עוד לא מצליח

.סמנו     ליד כל פעולה שהצלחתם לבצע בעצמכם

מצחצח  
שיניים  
?בעצמי

מתלבש 
?בעצמי

שומר על 
ניקיון  
?בעצמי

הולך 
לשירותים  

?בעצמי

אוכל 
ושותה  
?בעצמי

נועל 
נעליים  
?בעצמי



-אות פותחת

הציוראתהקיפו באדום1.

'תבאותשמתחיל

הקיפו בכחול ציור שתחיל  . 2

'באותו   ח

ציור שמתחיל הקיפו בירוק.3

'באות   מ



.סופרים מאפס ועד עשר

העבירו אצבע לפי מסלול 

-הכתיבה של כל ספרה

?הצלחתם

כעת

עברו בעיפרון  

על הקווקווים בתוך 

-הספרות

שימו    לכיוון החץ



-מרכיבים ציור

הקווקוויםגזרו על . 1

סדרו את חלקי הציור . 2

לפי הספרות במלבנים  

.מעל

הדביקו כל חלק במקום  . 3

.המתאים

?איזה ציור קיבלתם



-מרכיבים ציור

הקווקוויםגזרו על . 1

סדרו את חלקי הציור . 2

לפי הספרות במלבנים  

.מעל

הדביקו כל חלק במקום  . 3

.המתאים

?איזה ציור קיבלתם



-מרכיבים ציור

הקווקוויםגזרו על . 1

סדרו את חלקי הציור . 2

לפי הספרות במלבנים  

.מעל

הדביקו כל חלק במקום  . 3

.המתאים

?איזה ציור קיבלתם



ר
ש ע כח
מ דס

-אות פותחת

האותיות והדביקו  גזרו את

.אותן במלבנים המתאימים



-מדמיינים ומציירים

כשתהיו  מה תרצו להיות 

?גדולים

ציירו



-השלמת צורות

השלימו את הצורות  

בהתאם לתבנית  

שמופיעה בתוך 

.הזחל



-מתבוננים ומציירים

מה רואים מהחלון בחדר  

?שלכם

ציירו



קחו מה שאתם צריכים

קסםתקווה
אהבה

רוגע
הנאה

צובעים  

-ומתגברים

5שולחות אליכם 

צנצנות שנותנות 

צבעו אותן . כוח

וקחו מהן איזה כוח  

שתזדקקו לו 

.לאורך התקופה



מה אפשר לעשות  

?כשמשעמם

!אותםהוסיפו?הצעותעודיש לכם



-חורזים חרוזים

,לכל מילה חרוזמיצאו

.הציוריםאתצבעו



.מקוות לראותכם שוב בקרוב, ילדים והורים יקרים

.בינתיים שימרו על עצמכם ועל ההנחיות

!לכולםבריאות

,  חושבות עליכם כל הזמן

צוות מרכז טיפולי 

"אביבית"



.פעילויות מהנות וחשובות שיעבירו את הזמן בכיף ובלמידה

2' חוברת פעילות מס

,  חושבות עליכם כל הזמן

צוות מרכז טיפולי 

"אביבית"



סדר יום חזותי

,אלובימיםדווקא

לילדיםלשמרחשוב

מראשידועיוםסדר

לרגיעה וארגון המסייע

.  פנימי

מצרפות לכם מספר  

אייקונים שניתן  

להדפיס ולהשתמש  

בהם ליצירת סדר  

.בכל יום מחדש, היום

אפשר כמובן גם להכין  

אייקונים לסדר יום 

.משלכם עם הילדים

יצירה

הכנת אוכל

עזרה במטלות הבית

כיבוי אורות

תרגול ולמידה

קריאת סיפור הרכבת פאזל

זמן מסך

התארגנות בוקר למידה במחשב

התארגנות לשינה

ארוחה משותפת



זמן דמיון

שיחה מלב אל לב

עזרה במטלות הבית

זמן ספורטיבי

רגע מוסיקלי

קריאת סיפור זמן משחק

התעמלות בוקר

זמן משחק זמן חטיף

התארגנות בוקר

ארוחה משותפת

סדר יום חזותי

,אלובימיםדווקא

לילדיםלשמרחשוב

מראשידועיוםסדר

לרגיעה וארגון המסייע

.  פנימי

מצרפות לכם מספר  

אייקונים שניתן  

להדפיס ולהשתמש  

בהם ליצירת סדר  

.בכל יום מחדש, היום

אפשר כמובן גם להכין  

אייקונים לסדר יום 

.משלכם עם הילדים



בענןקשת 

צבעו את הקשת על 

, פי הצבעים המסומנים

להשארהשתדלו 

.בתוך הקווים



?  כמה דגים באגם

גזרו את הספרות לפי הקווים  

.המקווקוים

.הדביקו כל ספרה במקום המתאים

הכלכמה דגים בסך -נסו לחשב

?  מופיעים בדף



בציורמתנסים 

נסו לצייר מדוזה  

.בתוך המלבן הכחול

העזרו בציור ליד 

ועבדו על פי 

.  השלבים

1

3

6

4

2

5



מסלולים

כלי תחבורה לכל 

.מסלול משלו

סייעו להם לנוע על  

.פי המסלול המקווקו

עברו בעיפרון  

על המסלולים 

.השונים



חלום 

...שחלמתי

ציירו חלום  

שחלמתם 

ספרו  , לאחרונה

לאחד מבני 

המשפחה מה 

.ציירתם



מספרים סיפור

ספרו סיפור בעקבות 

.התמונות

צבעו את ,מכןלאחר

.התמונות



חיפוש אותיות

בחרו צבע שונה עבור כל אות ועברו  

.על העיגול בצבע זה

חפשו את האותיות  ,מכןלאחר

.המפוזרות

עברו בכל אות בהתאם לצבע  

.שבחרתם עבורה



מספרים סיפור

ספרו סיפור בעקבות 

.התמונות

צבעו את ,מכןלאחר

.התמונות



6

5

4

3

2

1
עץ  

המספרים

גזרו את 

רצועת  

התפוחים על  

.הקו המקווקו

מכןלאחר

גזרו כל תפוח 

והדביקו על 

המספר  

המתאים על  

.העץ



זיהוי פריטים

כמה פריטים הקשורים  

לחדר המקלחת אתם 

?מזהים

את שמם בקול ציינו

.וצבעו אותם

דברים מוזרים  אילו

? מופיעים בתמונה

.הקיפו אותם בעיפרון

צבעו את , לסיום

.הציור



יוגה בקוביות

ולפי  , מטילים קובייה

המספר שיוצא 

לתת לילדים )

לזהות מהו המספר 

בוחרים  ( שיצא

תנועת יוגה מהטור 

.המתאים ומבצעים

לגוף וגם טוב

!לנפש



מסדרים ומספרים

.מספרו את התמונות כך שיתקבל סדר הגיוני לסיפור

.בקולהסיפוראתספרו

.צבעו את התמונות



טנגרם

.גזרו את חלקי הטנגרם

.בצבע שונהחלקכלצבעו

.ליצור את חתול מהחלקים שגזרתםנסו



כלי עבודה

מאכלים

כלי כתיבה

חלוקה  

לקטגוריות

גזרו את הציורים 

והדביקו אותם  

בשורה המתאימה  

.להם לפי הקטגוריה

הוסיפו לכל שורה 

ציור נוסף שמתאים  

.לאותה קטגוריה



אות וציור

מתחו קו בין האות 

לבין ציור המתחיל  

.באותה אות

בחרומכןלאחר

בתוךועברוצבע

.השונותהאותיות

צבעו את , לסיום

.הציורים



ציור באהבה

ציירו ציור למישהו 

שאתם אוהבים ואין 

לכם אפשרות 

,  סבא)לראותו 

חבר  , גננת, סבתא

(.מהגן וכדומה

מההוריםבקשו

.אליוולשלוחלצלם



שלט לחדר

הכינו לעצמכם שלט 

.לחדר

וגזרוצבעו,קשטו

.להנאתכם



.מקוות לראותכם שוב בקרוב, ילדים והורים יקרים

.בינתיים שימרו על עצמכם ועל ההנחיות

!בריאות לכולם

,  חושבות עליכם כל הזמן

צוות מרכז טיפולי 

"אביבית"




