
ללמוד שפה חדשהלבשל משהו טעים
לבנות אוהל  

חדר/בסלון

לבנות מגדל גבוה של  
קוביות

לעמוד על רגל אחת  
כמה שיותר זמן

לקפוץ בחבל

לקרוא ספרכפיפות בטן10יבשה-לשחק ים

סיפור/לכתוב שירלצייר קומיקספעמים100לקפוץ 

להכין תיאטרון בובות
לחבר מילים חדשות  

למנגינה מוכרת
לקבל זוגות גרביים

להכין כתב סתריםלצייר בצבעי עפרוןלהכין ספר בדיחות

לאפות עוגה או עוגיות
לסדר את חדר 

המשחקים
להתקשר לסבא  

וסבתא

ללכת לבקר חבר
להכין משחק בינגו לכל  

המשפחה
להכין שלט לחדר

בשלשחק שש לשחק בכדורלשטוף כלים

...כשמשעמם לי-מאגר ענק של רעיונות

כל הזכויות שמורות  ליאת ונגרובסקי 
054-6535745

!רעיונות מדליקים שאפשר לעשות120
,  לגזור את הפתקים, ממליצה להדפיס את הדפים

...משמעםכשפתאוםולשלוף פתק , להכניס לצנצנת
!מועילה ובטוחה, חופשה נעימה



דקות מסביב  15לרוץ 
לבית

לצייר אילן יוחסין של 
המשפחה

לצפות בסרט יחד עם  
האחים

להכין משחק חבילה  
עוברת

לחפש את הספר שיש  
לו הכי הרבה עמודים

לשחק במשחק שלא  
שיחקת הרבה זמן

לצלם סרטון קצר
ליצור משהו חדש 

מקרטון
להודות על מה שיש

לארוז מצרכי מזון  
לנזקקים

לאפות עוגה לחיילים
ללמוד להכין קיפולי  

נייר

לסדר את החדר
לבחור בעל חיים  
ולחפש עליו מידע

לחפש מתכון מוצלח  
לארוחת ערב

לשחק בגן השעשועיםלארגן פיקניק בחצרלהכין ארטיק ביתי

תחרות קפיצה לרוחקמלגוחחליתלבנות 
למצוא פריט בבית בכל  

ב-אחת מאותיות הא

זכרוןלהכין משחק 
להכין משחק חפש את  

המטמון
לכתוב שיר ולהקליט  

אותו

לכתוב מהדורת  
חדשות ומזג האוויר

לשחק ארץ עירלכתוב יומן

לשחק דג מלוחטאקילשחק 
לעצב חיות 
מפלסטלינה

להתחפש ולהכין הצגה
למיין את ארון הבגדים  

לפי צבעים
לצבוע דף ולהכין ממנו  

מטוס

...כשמשעמם לי-מאגר ענק של רעיונות

כל הזכויות שמורות  ליאת ונגרובסקי 
054-6535745



אבנים5לשחק 
משחק קופסא  

לבחירתך
להתקשר למשהו  

מהמשפחה

להכין בועות סבוןלהכין מופע קסמים
להכין קפה לאבא  

ואמא

להכין הצגה לפי ספר
להכין באולינג  

מבקבוקים
ה'נינגלבנות מסלול 

לכל המשפחה

להשקות את הגינהאמבטיה עם קצףדקות20אימון ספורט 

להוציא מהארון בגדים  
שכבר לא לובשים

לצייר את המשפחה  
שלנו

להכין דגל משפחתי

להכין שלט כניסה  
לבית

להכין פנקייק לכל  
המשפחה

5להכין סלט ירקות ב
צבעים

להקריא סיפור לאחים  
הקטנים

ללכת לישון
לעשות טוב למשהו  

אחר

יום ללא מריבותיום ללא פלאפונים
להכין ארוחת ערב  

מפנקת לכל המשפחה

לצאת לריצה קצרה  
מסביב לשכונה

Jastלרקוד דיגטלילהכין אלבום  Dance

לשמוע שיר של זמר  
אהוב

תחרות קפיצה בחבללאסוף עלים בחצר

בויקיפדיהלקרוא ערך 
לסדר את הקלמר  

לשנה הבאה
ללמוד הקלדה עיוורת

...כשמשעמם לי-מאגר ענק של רעיונות

כל הזכויות שמורות  ליאת ונגרובסקי 
054-6535745



10ללמוד לספור עד 
בשפות נוספות

לסדר את מדף 
הנעליים

לאפות חלות לשבת

לבקר בני דודיםלסרוג כובע צמרלהכין בובות מגרביים

תחרות קליעה לסל
תחרות קפיצה על רגל  

אחת
ללמד את האח הקטן  

לקשור שרוכים

לפתור תשבץ
לשלוח מכתב לחבר או  

בני משפחה
לבנות פאזל

ופר לכל  'להכין צ
המשפחה

לעלות ולרדת מדרגות
ללמוד לפתור קובייה  

הונגרית

לערוך קליפ של 
תמונות משפחתיות

לבקש מסבתא מתכון  
אהוב של המשפחה

לכתוב חמשיר

לעטוף את הספרים 
לשנת הלימודים הבאה

לכתוב מכתב תודה  
לאחד המורים

לצייר על חולצה

להקפיא קוביות קרח  
עם חתיכות פירות

ך  "ללמוד פרק מהתנ
בעל פה

לחתוך אבטיח לכל  
המשפחה

לסדר את החדר
לבנות מסלול  

מכשולים
לעשות כמה תרגילי 

יוגה

:הוסיפו עוד רעיונות

...כשמשעמם לי-מאגר ענק של רעיונות

כל הזכויות שמורות  ליאת ונגרובסקי 
054-6535745



:מוזמנים להצטרף לקבוצות שקטות, לעוד רעיונות ומשחקים
לאמהותקבוצה 

קבוצה לעובדי הוראה
סדנאות בישול ואפייה בזום לילדים

:להזמנת ערכה משפחתית להדפסה
משחקים ופעילויות, עמודים של לוחות תכנון45

בלבד₪ 20
כאןלחצו 

ונגרובסקיליאת,נעימהחופשה
054-6535745

https://chat.whatsapp.com/LMh4vHshPGlGs3lpCcZlrY
https://chat.whatsapp.com/BecraKgAW740aqwevyoGfr
https://chat.whatsapp.com/KEorappnbm7FsGFVxrLTYc
https://bit.ly/39iP12r

