


הקיץ זה הזמן הכי חם בשנה.
 לכן, בקיץ יש אנשים שלובשים בגדים קצרים

ונועלים סנדלים.
בקיץ, חשוב לשתות הרבה מים.

 בקיץ, חשוב לחבוש )לשים( כובע על הראש
כשאנחנו בחוץ.

 בקיץ, יש אנשים שאוכלים אוכל קר.
לדוגמה: ארטיק, גלידה.

 בקיץ יש גם פירות מיוחדים.
לדוגמה: אבטיח, מלון, ענבים.

מהו הקיץ?
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בקיץ יש חופש גדול.
 בימים של החופש הגדול ילדים עושים

משהו אחר מבדרך כלל:
יש ילדים שהולכים לחוף הים.

יש ילדים שהולכים לבריכה.
יש ילדים שמשתתפים בקייטנה.

 בחוברת הזאת אפשר למצוא
פעילויות מיוחדות לקיץ.

אפשר לעשות את הפעילויות בחוברת:
לבד	 
 עם מישהו מהמשפחה	 

)לדוגמה: אבא, אמא, סבא, אחות(
עם מדריך	 
עם חברים	 
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חומרים לפעילות:
  דף "צורות לסירה", שמקבלים עם החוברת

  מספריים
  דבק

הוראות:
1. יחד עם החוברת, קיבלנו בריסטול: "צורות לסירה".

 אנחנו גוזרים עם מספריים את הצורות
)לדוגמה: משולש, עיגול( מהבריסטול.

2. בסירה שלנו יש צורות.
 אנחנו מתאימים את הצורות שגזרנו לצורות שבסירה.

 לדוגמה: אנחנו מניחים משולש קטן שגזרנו על
משולש קטן בסירה.

3. אנחנו לוקחים דבק.
 אנחנו מדביקים את הצורות שגזרנו במקומות

המתאימים בסירה.
אחרי שאנחנו צובעים ומדביקים, הסירה בדף צבעונית.

4. אנחנו מחכים שהדבק יתייבש, בלי לגעת בדף.

סירה צבעונית
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חומרים לפעילות:
  עיפרון

  צבעים

הוראות:
יש כאן שני ציורים.

הציורים מאוד דומים, אבל יש 6 הבדלים )דברים שונים(
בין הציורים.

בציור למעלה יש דברים שבציור למטה אין.
לדוגמה: בציור למעלה לדלי יש ידית. בציור למטה לדלי אין ידית.

תסתכלו טוב על הציורים. 
תסמנו בעיפרון את כל ההבדלים.

אחרי כל הבדל שאתם מוצאים, סמנו  בעיגול. 

אפשר לצבוע את הציורים.

123456

מה ׁשֹוֶנה?
מצאו את ההבדלים!
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איזו חיה ּדּוָמה?
חומרים לפעילות:
  צבעים או טושים

הוראות:
יש כאן חיה גדולה.

יש כאן גם חיות קטנות.

 רק חיה אחת מהחיות הקטנות היא אותו הדבר כמו
החיה הגדולה.

צריך למצוא את החיה הקטנה שבצבע שחור שהיא אותו הדבר 
כמו החיה הגדולה.

צריך להקיף )לצייר עיגול( מסביב לחיה שהיא אותו הדבר.

אפשר לצבוע את הציורים.
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איפה יש יותר?
חומרים לפעילות:

  עיפרון
  צבעים

הוראות:
יש כאן שורות עם דברים של קיץ.

בכל שורה יש שתי קבוצות.

בכל שורה, צריך להקיף )לצייר עיגול( מסביב לקבוצה שיש בה 
יותר דברים של קיץ.

אפשר לצבוע את הציורים.
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חומרים לפעילות:
  עיפרון
  צבעים

הוראות:
יש כאן 10 נקודות, ולידן מספרים מ-1 עד 10.

המספר 1 מסומן בעיגול.

תמתחו )תציירו( קו מהנקודה שליד מספר 1 לנקודה שליד 
מספר 2.

אחר כך, תמתחו קו מהנקודה שליד מספר 2 לנקודה שליד 
מספר 3.

תמשיכו כך לפי הסדר עד 10:
10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1

בסוף, תהיה לכם צורה של קיץ.

אפשר לצבוע את הצורה שקיבלתם.

מחברים את הנקודות
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חומרים לפעילות:
  מדבקות שמקבלים עם החוברת

  צבעים

הוראות:
יש כאן ציור עם עיגולים ריקים.

יש עיגולים קטנים, ויש עיגולים גדולים.

קודם מתאמנים )מתרגלים(: 

תדביקו כאן מדבקה קטנה

תדביקו כאן מדבקה גדולה 

כל הכבוד!

עכשיו, תדביקו מדבקות בגודל המתאים לכל עיגול ריק בציור.

אחרי שאתם מסיימים להדביק, אפשר לצבוע את הציור.

מדביקים מדבקות
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חומרים לפעילות:
  צבעים או טושים

הוראות:
על כל חלק בציור יש סימן.

, ריבוע  , משולש  , שמש  לדוגמה: לב 

לכל צורה יש צבע מתאים.

תצבעו את החלקים בציור לפי הצבע המתאים.

בסוף, תקבלו ציור צבעוני )עם הרבה צבעים(.

סימן וצבע

צבעסימן

אדום

צהוב

כחול

ירוק
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דף צביעה
חומרים לפעילות:
  צבעים או טושים

הוראות:
תצבעו את הציור בכיף.
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