
סדרת משחקים במארזים ובהם 20 כרטיסים המכילים רעיונות לפעילויות 

 פשוטות וזמינות, שאפשר לעשות ביחד או לחוד, עם חברים או עם 

בני משפחה, בכל גיל )כמעט(. 

המשימות מעודדות יצירה, דימיון, פעילות של כל החושים, בבית או בחוץ. 

כל מארז כולל פנקס.

הסדרה נוצרה באהבה ועם הרבה מחשבה

 על ידי נטע סילוני, מומחית בפיתוח תכניות לימודים ובעלת ניסיון עשיר ורב שנים 

בפיתוח תכנים, משחקים ופעילויות לילדים ולכל המשפחה.

 את המשחקים איירה טלי מנשס, מאיירת ספרי ילדים, ומלמדת איור 

במוזיאון תל אביב. 

המשחקים עוצבו ע"י סטודיו קארט בלנש, שהינו סטודיו מוביל בתחום העיצוב לילדים.

כל משפחה שיוצאת לחופשה מחפשת לפעמים את 

 הדברים הקטנים והפשוטים שייתנו ערך מוסף 

לבילוי המשותף. 

המשחק "חופשה משפחתית" מציע 36 רעיונות לפעילות 

כיפית משותפת לכל בני המשפחה, בחופשה משפחתית קצרה או 

ארוכה, בבית או בחוץ, בנסיעה, בים או בפיקניק.

לדוגמא, לכתוב מכתב ולשלוח אותו לעצמנו בסניף דואר מקומי; להצטלם בכל 

יום בפוזה קבועה על רקע שונה; להכריז בכל יום על "מלך היום" ועוד. 

 

 

מוכנות לכיתה א' היא גם, ובעיקר, מוכנות מנטלית - הילדים נדרשים להיות 

 עצמאיים יותר ואחראיים יותר; מנהגי בית הספר כמו תלבושת אחידה 

 והכנת שיעורי בית זרים להם; הילדים נחשפים להרבה מושגים חדשים כמו

"הפסקה" ו"מורה מחליפה" ועוד. 

המשחק "כמעט כיתה א'" מציע 36 רעיונות לפעילות, 

משימות או משחקים משותפים להורים ולילדים כמו: לערוך 

סקר בקרב בני המשפחה על היום הראשון שלהם בכיתה 

א'; להכין פתקים קטנים אותם ניתן לצרף לכריך; לנסות 

לנחש מי יהיו החברים החדשים בכיתה; לתרגל הכנסת 

הדברים לקלמר ולילקוט והוצאתם ועוד. 

כמעט כיתה א'

חופשה משפחתית

סדרת משחקי משימות
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לעשות עם קטנטנים 
עד גיל 6

לעשות עם סבא וסבתא

כולנו מחכים ומצפים לחופש, אבל כשהוא מגיע לא תמיד זוכרים 

מה לעשות... 

הצעות לפעילות כמו: להמציא מילים של חופש, לנסות כל יום 

משהו חדש, להכין בובות תיאטרון ולחתום על אמנת חופש.

+ פנקס לזיכרונות מהחופש

משחקים ומשימות לדרך לכל המשפחה: מדבבים את 

יושבי המכונית הסמוכה, שרים שירי דרך, מהמרים על 

שעת ההגעה ועוד.

+ פנקס רשימות לדרך

"משעמם לי"? - יש פתרון! רעיונות לפעילויות קצרות 

ונחמדות: עונים על שאלונים, ממציאים שירים או ממש שפה, 

יוצרים קופסת הפתעות או תפריט מהחלומות ועוד. 

+ פנקס אישי

 משימות לקטנטנים המערבות את כל החושים: 

מחקים בעלי חיים, מדגדגים, קופצים, משחקים. 

+ פנקס לשרבוטים

משימות המאפשרות לגלות עוד צדדים מצחיקים, מרגשים 

ומעניינים של סבא וסבתא ושל הנכדים, כמו ללמוד מילים בכל 

מיני שפות, לשחק במשחקים של פעם ולרקוד ביחד.

+ פנקס לכתיבת מכתבים אישיים

 לעשות במסיבת פיג'מות

רעיונות למסיבת בנות עם תסרוקות, איפורים, 

מגדל כריות ומשחקי מחבואים בחושך.

+ פנקס הזמנות למסיבה

לעשות כשמשעמםלעשות בדרך

"הדרך 

להעביר 

את הדרך" 

)מעריב(

)עכבר העיר(חמוד ומקורי"  "אל תוותרו! 

 "רעיונות

ומשחקים 

 יצירתיים, 

מלאי מעוף 

ועתירי איורים 

מרהיבים" 

)סלונה(

לעשות בחופש
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