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לי?

כמה אחים יש 

לי?
מה צבע העיניים ש

השם שלי:

מי אני?

ני?
בן/ת כמה א

סרט או סדרה שאהבתי לראות:

ספר שקראתי ואני ממליץ/ה:

חוג שאני אוהב/ת:

החבר/ה הכי טוב/ה שלי:



זכרונות מימי הקורונה:
צרפו תמונה, צילום או כתבה מהעיתון הדביקו במסגרת:
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איך אני מרגיש?
לפניכם חייכנים המביעים רגשות דרך הפנים שלהם.

איזה פרצוף מתאים לאיך שאני מרגיש/ה עכשיו?
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לא 
השתתפתי 
ב”ביעור 

חמץ“ 
בפסח

דף החמצות:
אילו דברים החמצתי בחופשת פסח?

5



6

מה הרווחתי מהשהייה 
המשותפת יחד עם משפחתי:

מה עשינו ביחד הרבה 
פעמים?

מה למדתי לעשות לבד?

מה עשינו יחד פעם ראשונה?מה היית רוצה לעשות עוד?
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ולפעמים חלומות מתגשמים..
אילו דברים הייתי רוצה לעשות מיד שהקורונה תעלם 

וכשנחזור לשגרה?

אני מתגעגע/ת
להתלבש 

בבוקר לבית 
הספר ולצהרון
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המבוך:
עזרו ללביאון האריה להגיע אל האבטיח הטעים.

וללביאון המתאמן להגיע לגביע .
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המשחק מיועד לשני משתתפים היושבים זה מול זה.
המשחק מכיל 2 שורות של גומות קטנות 6 גומות בכל צד

 ועוד 2 גומות גדולות בצדדים שהן גומות הבית .

מטרת המשחק:
השחקן שאוסף הכי הרבה אבנים בגומת הבית שלו שבשורה שלו הוא 

המנצח.

אופן המשחק:
בתחילת המשחק מפזרים 6 אבנים בכל גומה עגולה,

ניתן לשחק גם עם 4 אבנים בכל גומה.

שימו לב.
6 גומות שוכנות לצד אחד שייכות לשחקן א ו 6 גומות האחרות בצד השני  
שייכות לשחקן ב. הבית מימין של שחקן א והבית מצד שמאל של שחקן ב.

חוקי המשחק:
בכל תור לוקחים את כל האבנים, הנמצאות באחת מהגומות של אותו 

שחקן, ומפזרים ביד אחת אבן אחת בכל גומה, מימין לשמאל לכיוון הבית  
בשורה של השחקן. אם השחקן עובר דרך הבית שלו הוא מניח שם אבן 

וממשיך לפזר אבנים אצל השחקן האחר. מלבד הבית של השחקן השני שבו 
לא מניחים אבנים.

אם האבן האחרונה שבידי השחקן המשחק הונחה בבית שלו, מזכה אותו 
בתור נוסף.

אם האבן האחרונה בידי השחקן המשחק הונחה בגומה ריקה שלו , אז הוא  

.1

.2

.3

איך מכינים משחק 
מנקלה?
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המשך משחק מנקלה -

.4

.5

לוקח את כל האבנים, בגומה של השחקן האחר זו שממול לגומה זו ומעבירן 
לבית שלו, יחד עם האבן שהונחה בגומה הריקה.

אם לאחד השחקנים אין יותר אבנים בגומות שלו בסוף תורו, הוא לוקח את 
כל האבנים שנותרו בגומות השחקן שממולו ושם בביתו. 

בשלב זה כשנגמרו האבנים, ולכל שחקן יש אבנים בבית שלו, סופרים כמה 
אבנים יש בכל בית, ולמי שיש הכי הרבה הוא זה שניצח.

הידעת!
המשחק עובד על מיומנויות של תכנון וסדר פעולות חשיבה מוקדמת,

תכנון פעולה, הבנה של פעולות האחר.
מאיפה לקחת את הגולות, מה יכול לקרות במהלך הבא,

איך אוכל להרוויח עוד תור וכו'.

עשה זאת בעצמך! הכנת מנקלה

1. קחו תבנית ביצים, שימו לב, בתבנית יש 6 גומות מכל צד.
2. גזרו מהקרטון שנשאר שסוגר את התבנית שתי גומות גדולות יותר שיהיו

     הבתים למנקלה.
3. צבעו  וקשטו את המנקלה.

4. במידה ואין לכם גולות או אבנים השתמשו בגרגרי חומוס או שעועית
     לבנה כחלקים של המשחק, פזרו בכל גומה 6 חלקים.

כנסו לסרטון הסבר בפייסבוק לביא - העמותה העירונית לפיתוח החינוך ירושלים
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הכנת מסיכה נגד קורונה!
מסיכה לפנים - למה זה חשוב?

המסכה עוזרת לנו להימנע מהתזת רסס רוק בחלל וכן להימנע מנשימה 
של נתזי רוק בחלל.

כאשר בני אדם מדברים, הם יוצרים למעשה רחף חלקיקי רוק. חלקיקים 
אלה עלולים ליצור הדבקה בנגיף הקורונה. המסכה חוסמת את מעבר 

חלקיקי הרוק החוצה ופנימה.

הכנת מסיכה נגד קורונה – עשה זאת בעצמך!

בנדנה קלאסית או מטפחת וינטג' נאה, קשורה מעל האף נוסח רובין הוד - 
פתרון פרקטי. שאפילו אינן מצריך שימוש בחוט ומחט, אלא רק הצטיידות 

בבד  ושתי גומיות שיער או גומיות פשוטות רגילות.

מקפלים  את הבד שהכנו שליש אחד עד המרכז וצד שני מעליו
משחילים גומייה אחת בצד אחד וגומייה בצד השני, יצרנו מעין סוכריה

מקפלים  בקצה האחד עד ציר הגומייה ובצד השני את הקצה השני 
משחילים למעין כיס שנוצר בקצה הראשון

משכו את הגומיות והניחו מאחורי האוזניים
חשוב שהמסכה תהיה צמודה לפה ולאף

.1

.2

.3

.4

.5

.6
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אביב הגיע פסח בא:
בואו נלמד ביחד על פרחי-העונה, צלמו 3 פרחים שונים 

שמסמלים את בוא האביב!

*יש להשמע להנחיות ולהשאר במרחק 100 מטר.
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תפזורת קורונה:

רפקהנורוקסק

קחרממ+רמושצ

וקרמדוד+ב+ב

+טלאוטר++נה

רוגס+צפאדקד

וה1תופפכ1+ב

ס9הפורתמ9לק

מ++ד+תפ+טשה

כואהפ+גממוח

מ

ס

כ

ה

ס

ב

ו

נ

ל

קורונה
קוביד 19

שטיפת ידיים
מים
סבון

אפצ‘י

מסיכה
כפפות

נקי
בידוד
דאגה

שי

וירוס
קצב הדבקה

תרופה
סגור

מרפק
די

נייר טואלט
מגיפה

שומרים מרחק
חום

אוכל
מרק



ציור לצביעה:
צבעו את הציור, אתם מוזמנים להדביק מדבקות ולהוסיף 

ציור משלכם!
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קייטנת לביא עד הבית:
שתפו אותנו איך הייתה לכם הקייטנה, נשמח 

שתכתבו לנו:

מה אהבתי?למה התחברתי?

מה הייתי רוצה לעשות שוב?מה פספסתי?



גפרורים מבולבלים:
מי הראשון שיצליח לפתור את החידה?!

הזיזו את הגפרור כדי שהתרגיל יהיה נכון:

16



אני ומשפחתי:
ציירו את הבית שלכם, החדר שלכם, המשפחה שלכם, 

שתפו אותנו..
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געגועים לסבא לסבתא:
כתבו מכתב אהבה לסבתא וסבא ושתפו אותם במה 

שאנחנו מרגישים ומאחלים להם:

18תזכרו לשלוח להם חיבוק ונשיקה!



ראיון עם הורי:
שבו עם אמא או אבא לראיון שמעניין אתכם, שתפו אותנו..

את מי אני מראיין?

חבקו ונשקו אותם ותגידו להם תודה על שיתוף הפעולה!

א. מה מספר הימים שהיינו בבית?

ב. מה דעתכם על קייטנת לביא עד הבית?

ג. מה דעתכם על למידה מרחוק?

ד. מה הזמן המשותף שהיה אהוב עליכם?

ה. איזה סרט אתם ממליצים לראות יחד בערב משפחתי?
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עי
בו

ש
תי 

פח
ש

מ
ון 

כנ
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ל שון

רא
שני

שי
לי

ש
עי

בי
ר

שי
מי

ח
שי

שי
בת

ש

בוקר צהריים ערב



הצטרפו אלינו לאתר 
ולפייסבוק!

כתובת האתר:
www.lavy.org.il

כתובת פייסבוק: לביא - העמותה העירונית לפיתוח
                        החינוך ירושלים

נשמח שתבואו לעשות לנו לייק!
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