ילדים פרויקט קיץ
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סימנים
של חופשה

צילום מסך מתוך הסרט
"ממלכת אור הירח"

לשכת התעסוקה

הורים ,אתם לא חייבים לבדר את הילדים שלכם בכל רגע נתון

התקופה הכי משמחת בשנה עבור הילדים
שלכם היא לרוב התקופה המסויטת ביותר
עבורכם ,אבל זה ממש לא חייב להיות
ככה" .המחשבה שצריך לשעשע את הילד
ולהעסיק אותו כל הזמן ,מבוססת על
האמונה המוטעית שאנחנו לא מספיקים
לילד" ,מרגיע שי אור ,מחבר הספרים
"הורות כמעשה נסים" ו"בלי גבולות",
ומכשיר מנחי הורים" .אנחנו מפחדים
שהילדים ישתעממו מאיתנו ,אבל שוכחים
שבשבילם האפשרות לבלות איתנו ימים
שלמים היא התגלמות גן העדן".
אבל בשלב מסוים הם מתחילים לטפס על
הקירות ואין ברירה אלא לשעשע אותם.
"אם נתעסק כל היום בזה שצריך לבדר את
הילדים ,נשדר להם שהם לא יכולים להעסיק
את עצמם וזה לא טוב .מעבר לכך ,לא
חייבים פסטיגלים וקייטנות ויובל המבולבל.
ביקור משותף בסופרמרקט למשל ,יכול
להיות מרגש לא פחות מיום בלונה פארק.
כל האטרקציות האלה שעולות הרבה כסף
מוזנות על ידי הפחד של ההורים וממש לא
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"לא חייבים
פסטיגלים
וקייטנות ויובל
המבולבל .ביקור
בסופרמרקט,
למשל ,יכול להיות
מרגש לא פחות מיום
בלונה פארק"
חייבים לשתף עם זה פעולה .הורים רבים
יופתעו לגלות שאם נותנים לילד לישון עד
עשר בבוקר ,לראות טלוויזיה ,לצייר ,לאכול
תירס מפחית או קורנפלקס עם גלוטן  -זו
אטרקציה בפני עצמה".
זה לא נשמע מציאותי במיוחד.
"החופש הוא לא הזמן שבו ההורים צריכים
להפוך לאטרקציה ,אלא הזמן שבו יש לכם

בלוגריות יצירה לילדים
נותנות רעיונות לזמן איכות
משפחתי בלי לצאת מהסלון

אביבית ירקוני־כהן אימא לארבעה,
בעלת הבלוג הכל טוב
עטיפת מחברות" :אפשר ליצור מחברת לבית
הספר ,יומן חלומות או מחברת זיכרונות
מהחופש הגדול".
חומרים :מחברת פשוטה ,נייר עטיפה ,טושים,
צבעים ,וואשי טייפ ,מדבקות.
הוראות הכנה" :ניתן להשתמש בנייר עטיפה
מוכן או להכין בעצמכן מנייר ממוחזר ,דפי
צביעה ואפילו טפטים .אפשר לעטוף בשיטה
המסורתית או לחתוך את הנייר לפי מידות
המחברת ולהדביק .לאחר מכן מקשטים,
מציירים ,וכותבים את כל מה שאוהבים".

הקייטנות נגמרו אבל חצי חופש
עוד לפנינו? בלי פאניקה! מהעצות
של סופר נני ועד מסע בעקבות
לוויתנים באיסלנד  -סידרנו לכן
מדריך הישרדות לחופש הגדול
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על חשבון הבית

את האפשרות לקטוף את
פירות ההורות וליהנות
מהילד או הילדה
שלכם .אני יכול להבין
את מקור החרדה ,היא
נובעת מעיוות חברתי
לפיו הילדים יוצאים
לחופש וההורים ממשיכים
שי אור
לעבוד ,מצב שהוא אכן בעייתי.
עם זאת ,צריך לנסות ליהנות מהזמן הזה
ולא רק להתעסק בהסעות וסידורים אחרת
החרדה מושלכת על הילד ונוצרים תסכול
ותחושה של חוסר פרגון".
אז מה עושים?
"משקיעים בטיפוח הקשר עם הילדים
במהלך השנה כולה ולא רק בחופש הגדול.
במקום לחכות לאחד בספטמבר בקוצר רוח,
תחשבו על התאריך הזה כנקודת הזמן שבה
תתחילו להתכונן לחופשה הבאה .ההכנה
היחידה שאפשר לעשות היא לחזק את
מערכת היחסים עם הילדים".
הדס בשן

גלית קידר אימא לשלושה,
בעלת הבלוג שעמום הוא בחירה
משחק איקס;עיגול" :פעילות מהנה ושימושית
שלא מצריכה יותר מדי חומרי עזר".
חומרים :דיקט  21X21ס"מ ,צבעי אקריליק,
מכחולים 12 ,קוביות או חלוקי נחל קטנים,
סרגל ,עיפרון.
הוראות הכנה" :צובעים את הקוביות 6 :קוביות
בצבע אחד ו; 6קוביות בצבע שני .צובעים את
הדיקט וממתינים שהכול יתייבש .כשהלוח
יבש מסמנים עליו קווים לאורך ולרוחב .למי
שהספיקו לשכוח את חוקי הפורמט :כל שחקן
משתמש בקוביות שלו בשביל ליצור רצף בטור,
שורה או אלכסון".
עינת כהן ,אימא לשלוש,
בעלת הבלוג אימא יוצרת
מועדון ציור" :משפחתי ואני עברנו
לגואטמלה והילדות מתחנכות בחינוך ביתי
לכן כל יום אצלנו מרגיש כמו חופש גדול.
לפני כשנתיים התחלנו לנהל יומן ציור כחלק
ממועדון ציור אינטרנטי בניהולה של אומנית
בשם ג'ני מייזלס .המועדון מאגד משתתפים
מכל העולם ומדי שבוע נשלח מייל בצירוף
סרטון והוראות ציור".
חומרים :מחשב ,דפי ציור ,צבעים.
הוראות הכנה" :ההוראות משתנות בהתאם
למפורט במייל .ג'ני גם מעניקה באתר שלה
 jenniemaizels.comרעיונות לציורים
ושרבוטים בעזרת תבניות פשוטות ,ללימוד רזי
הציור הבסיסיים ביותר".
הללי סמדר
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לשחק משחקים

משחקי קופסה שיפתחו את הראש

שמונה וחצי משחק קלפים בו
כל שחקן צריך להניח קלף גדול
יותר מהקלף הקודם .יש גם
קלפים מיוחדים המכניסים
עניין ומתח למשחק.
לגילאי  9ומעלה 60 ,ש"ח

 When in Romeהלהיט החדש
של אמאזון .משחק טריוויה
ראשון מסוגו המנוהל על ידי
אלקסה .כרגע באנגלית בלבד.
לגילאי  13ומעלה  105ש"ח

ד"ר יוריקה משחק המשלב
מעבדה ,מבחנות ,מולקולות,
קלפים וכתב חידה .הראשון
שעולה על הפתרון מנצח.
לגילאי  8ומעלה 99 ,ש"ח

דאבל משחק קלפים הדורש
מהשחקנים לזהות במהירות את
הסמלים הזהים.
מגיל  6ומעלה 89 ,ש"ח

משוך בגזר הארנב החביב
שאוסף גזרים מסייע לקטנטנים
בפיתוח מוטוריקה עדינה
וכישורים חברתיים.
לגילאי 2־ 5ומעלה 120 ,ש"ח
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