
 הבריאות משרד להוראות להקשיב בנעימים, הזמן את להעביר כדי קישורים לכם אספנו

 .להשיג קשה שלפעמים איכות זמןב המשפחה עם<br> לבלותו

 yaelzehava@walla.comלהוסיף:  ונשמח המצורף למייל קישורים עוד לנו לשלוח מוזמנים 

 :לפעילויות

  /  הצגות מומלצות לצפייה ישירה/  ניסויים שקל לעשות עם ילדים/   ספורט/  אמנות ויצירה

 האזנה לסיפורי שמע לילדים/  פודקאסטים/   סדרות/  העשרה

 

 אמנות ויצירה

 מהמושב. המופלאה המאיירת ברגמן אורית שמכינה נהדרות יצירה פעילויות

  שולחן כדורגל משחק יצירת

 עוד.ו אוכל חיות, טבע, שונים: בנושאים  ומבוגרים לילדים צביעה דפי

 .הגילאים לכל אפשרויות מגוון המכיל באתר ואמנות יצירה צביעה,  דפי ועוד

 ספורט

 עם מהבית גם להתאמן אפשר הבריאות, משרד להנחיות בכפוף כושר על לשמירה בנוסף

  באתר עת, ובכל מכשיר מכל לצפיה הזמין 24/7 המשדר ספורטיבי ערוץ כושר. כאן ערוץ

 פילאטיס גם ובקרוב כוח אימוני הגוף, לכל ודינאמיים ממוקדים כושר אימוני עם יוטיוב -וב

 של הזכורים הפרקים ממיטב ולהנות להתרווח תוכלו לאימון, אימון בין הפתעות. ושאר יוגה

 נוסטלגי. בניחוח  כושר", "שעת

 

 ניסויים שקל לעשות עם ילדים 

 גדול. לכיף בנוסף מוסף ערך להם שיתנו לילדים וניסויים סרטונים מציע מולקולה ד״ר

  לפעילויות מעולים רעיונות לקבל ואפשר פתוח שלהם הניסויים ספר

 ספיםנו לסרטונים ביוטיוב שלהם ערוץל גם להיכנס ניתן

 והגיינה( קורונה על מדי מלחיצים לא הסברים )כולל והסברים ידע בריינפופ

 ועוד ניסויים סרטונים, טריוויה, חידוני מציע ויצמן מכון של החינוכית הזרוע ,דוידסון מכון

 .בכיף הזמן את שיעבירו פעילויות המון

 

 העשרה

 משפחתיות פעילויות מוצעות התפוצות בבית היהודי העם מוזיאון של באתר –התפוצות בית

 .והיסטוריה מורשת שורשים, ביהדות, העוסקות רבות

 בנושאי רבים לימודיים חומרים למצוא ניתן חינוכית לטכנולוגיה המרכז של באתר-  ח"מט

 .ועוד מדע אזרחות, מתמטיקה, תנ"ך, עברית, יהדות,

  .ג'אגלינג בכדורי מלהטטים ואיך ג'אגלינג כדורי הכנת
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הפכה את כל ספריית המדיה שלה לזמינה לציבור הרחב וחופשיה מזכויות יוצרים:  נאס"א

http://bit.ly/2Qmku7d 

 והזדמנות. זמן אחלה בחינם. אתכם ילמדו מדרסה באתר ערבית? ללמוד רציתם תמיד

 .לילדים משנה ללימוד טובה וחוויה בסיסיים כלים שנותנת מוצלחת סרטונים סדרת

 

 בעלי חיים

 wildlife-https://explore.org/livecams/african : תצלומים של בעלי חיים

 https://www.birds.org.il/he עם הסברים בעברית : מצלמות קינון של ציפורים 

 דור חי משמורות ספארי ברחבי העולם מצלמות בשי 
https://bit.ly/2Uy6LLD 

 https://bit.ly/2QIzZX4 

השעות ביננו )שימו לב להפרשי  קליפורניה ארה"ב  –מגן החיות של סן דייגו  מצלמות בשידור חי

 בלילה שעון סן דייגו( 01:00 –בישראל  10:00בשעה 

https://kids.sandiegozoo.org/videos 

 cam-https://kids.sandiegozoo.org/videos/livecam/tiger טיגריסים 

 cam-https://kids.sandiegozoo.org/videos/livecam/elephant פילים 

 cam-https://kids.sandiegozoo.org/videos/livecam/apeקופים 

 cam-https://kids.sandiegozoo.org/videos/livecam/giraffeג'ירפות 

 

 ישירההצגות מומלצות לצפייה 

  שלנו התיאטרון מבית לקטנטנים הצגות

   הקאמרי תיאטרון של הקלאסיקה לי גוץ לי עוץ

  אנדרדוס חבורת של במגירה" "חלומות המעולה המחזמר

 ועוד העדשה על הנסיכה הוד, רובין המטמון, אי סיאם, מלך פורת אורנה תיאטרון

 אם לבדוק תוכלו אז טריילרים )יש אספקלריא תיאטרון מבית יהודית באורנטציה הצגות

 לכם(. מתאים

פתח את כל הארכיון שלו לצפיה מלאה. פשוט מקסים! הופעות שלמות של כוורת,  מועדון ״צוותא״

 בני אמדורסקי וישראל גוריון, שושנה דמרי,  חיים חפר, חווה אלברשטיין, שוקולד מנטהממסטיק,

 !ודבש ועוד עשרות מופעים מלאים!!חלב 
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 סדרות ילדים מומלצות

 נחמד פרפר

 העץ בית ילדי

 ארתור

 גלילאו

 היום שלמדתי דברים

 

 לילדים פודקאסטים

 ניתן היתר בין לילדים במיוחד פודקאסטים מציע הישראלי השידור תאגיד ,״כאן״ ערוץ

 על: לשמוע

 הארץ כדור עם היכרות למסע נצא – וילדים לילדות המעבדה

-היהודית ובהיסטוריה האנושית בהיסטוריה רתקותמ דמויות של סיפורן – לילדים היסטוריה

 ישראלית

 והטכנולוגיה המדע בעולם מרתק למסע הילדים את לוקח זמיר ארנון  –?העובד העולם איך

 

 האזנה לסיפורי שמע לילדים

 בין המכיל, אוסף הדמיון עולם את ומעשיר מרגיע כיף, זה וינטג', זה שמע, סיפורי כמו אין

 בכובע. ומעשה והגזר אליעזר אבא, של הגדולה המטריה את היתר,

 

 הצעות נוספות לפעילויות

   Wheel Of Names - גלגל הגרלה

 
אפשרות להוספת תמונה שתופיע במרכז הגלגל אפשרות  

להגריל טקסט / תמונות / טקסט + תמונה יצירת חשבון 

ושמירת הגלגלים לצורך שימוש עתידי, כולל אפשרות 

אפשרות לניסוח הודעה  ,לביצוע שינויים ושמירה כגלגל חדש

 יע בסיום סיבוב הגלגל שתופ

 (!חמנצ לנו יש )למשל: 

אפשר להגדיר משימה, משחק או כל דבר אחר ולהגריל 

שם, או לדוגמה ביצוע פנטומימה של ניב או בחירת פזמון, 

 .אפשרויות רבות, ככל שהיצירתיות מאפשרת
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