
 התפתחות ולמידה דרך משחק
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 דקות של זהב טהור: 10

 כרונות ילדות מופלאיםידרכים ליצור ז 50

 מפת העולם והכירו מקום חדשפתחו את 

השתתפו בהופעת יוטיוב של זמר אהוב בסלון הביתי 

צאו לרכיבה משפחתית על אופניים 

ציירו עם גירים על המדרכה ליד הבית 

רכו ערב פונדו עם שוקולד ופירות מפנקיםע 

הכינו מטוסי נייר וצאו לחצר להטיס אותם 

 ערכו ניסוי מדעי 

לימדו קסם אחד בקלפים 

 ים יבשהשחקו 

אפו עוגה או עוגיות שכולכם אוהבים 

 הסתכלו יחד באלבומי משפחה ישנים 

ערכו ערב קמפינג בסלון 

ציירו יחד פורטרט משפחתי 

 תרגלו יוגה 

כתבו מכתב לבני משפחה או חברים ושלחו בדואר 

'ערכו יום ספא לאורר נרות: לק, קרם, אמבטיה, מסאז 

שחקו משחק קלפים 

 והחביאו אותן בטבעציירו על אבנים 

ערכו מסיבת ריקודים 

קראו ספר עם פנס מתחת לשמיכה 

הכינו בצק משחק ביתי 

אמרו תודה על שלושה דברים טובים שקרו היום 

הנביטו קטניות על מצע צמר גפן 

ערכו מלחמת מים 

צאו לצפות בשקיעה עם שוקו ועוגיות 

 

הכינו קפסולת זמן: ציור או מכתב שתפתחו בעוד שנה 

 שונותלימדו לומר "תודה" ו"שלום" בחמש שפות 

צאו לטיול זריחה בטבע שליד הבית 

ערכו מכירת חצר של משחקים שאינם בשימוש 

 ציירו ציור והכינו משלוח משמח לשכן מבוגר 

ספרו לילדים סיפורים מהילדות שלכם 

בנו מסלול נינג'ה מחפצים שיש בבית 

המחיזו ספר ילדים אהוב 

ציירו ציור משותף על דף גדול 

להכין ארוחת ערב בעצמםהזמינו את הילדים לבחור ו 

שחקו כן, לא, שחור, לבן 

הוציאו טרקטורים וכלים למשחק בחול מחוץ לבית 

ערכו קומזיץ, בתפריט: מרשמלו צלוי וסיפורים מפחידים 

לימדו על בעלי חיים מסקרנים דרך האינטרנט 

ערכו מסיבת גלידה 

ציירו על דף על פי קצב של שיר אהוב 

הכינו ופתרו כתב סתרים 

 לטיול סביב השכונה וחפשו חרקים ופרחיםצאו 

לימדו יחד משחק חדש 

ערכו מסיבת קריוקי 

החביאו מטמון בים ושחקו חם קר כדי למצוא אותו 

הפריחו בועות סבון 

הכינו וקשטו קופת חיסכון משפחתית 

 הכינו כריכי פרצופים מירקות 

שאלו את הילדים מה הם רוצים להיות כשיהיו גדולים 
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