
                                   

 

 כריות, שמיכות :בסלון קמפינג 

מטלטלי בית יהפכו שאר ו

  .בסלון מהרה לאוהל מגניבב

פליג בדמיון  נותר לה  עכשיו רק

י  , המדבר או אולהג'ונגלאל 

 הקוטב הצפוני!

 

ארון הוציאו מה:  משחקי קופסה

  אהוביםהקופסה המשחקי את 

  לחלופין,  .תיפחמשלמשחק 

  מציא וליצור משחקלה תוכלו

תוצרת  חדשקופסה 

  המשפחה.

 

אסור לבלון  : בלונים באוויר 

 ככל שיש יותר עת ברצפה!  לג

הקושי רמת  –בלונים באוויר 

בלונים הם כמו כדורים  עולה. 

ומאפשרים לנו מזיקים שלא 

 בתוך הבית.  קצת להתפרע

 

כל בני :  שעת כושר משפחתית

ם, ואף עושים  הבית מתעמלי

  שיווי משקל , קפיצות :ותתחרוי

 ועוד. הפעילות הגופנית

משחררת חומרים טובים  

 .מת הדםרילזבגופנו ומסייעת  

פשוט כמו  :מסיבת ריקודים

יוצרים פלייליסט שזה נשמע: 

אפשר  !רוקדים...ו משפחתי

 , מגניבותתנועות  יחדלהמציא 

אף  ו דאנסברייקלעשות מעגל 

 !מהכוריאוגרפיה שלליצור 

 
יש מטמון  :חפש את המטמון

  תבים רמזיםכו בבית!

שפחתי, המ סיפור קשורים לה

כמו "חפשו אצל מי שמתעורר 

לא תאמינו כמה  . הכי מאוחר"

 !מקומות מחבוא יש בבית

 

  : מפלצת הבגדים תחרות 

הזוכה הוא מי שלובש הכי 

הרבה בגדים בבת אחת. 

המוטו: אין דבר כזה יותר מדי. 

בהמשך נסו להפתיע  

וערכו בשילובים מופרכים 

 !מפלצתית תצוגת אופנה

 

קשטו את החדר : הכל מואר 

באביזרים זוהרים בחושך 

ה  וצבעי פנדמדבקות  למשל)

בריסטולים  זוהרים על 

הגיפו תריסים  . שחורים

. רק  מנורהוהדליקו את ה

 זהירות לא ליפול בחושך!

 

כמו  :ישף משפחת - מאסטר 

רק במטבח. זיה, בטלווי

 מתאימים את המשימות ואת

ולת. המנות בהתאם לגיל וליכ

 שימות צדיתן גם לתת מנ

שים את ועש  בזמן לקטנים

  בישול "האמיתי" בבית.ה

 

:  להימשך יבת י ההצגה ח 

  קטעים  או מוצאים כותבים

 , תלבושות בוחריםמתאימים, 

  עורכים מוסיקה ותפאורה, 

עולים לבמה! מי שלא  ו חזרות

 כפיים!  .קהל  –מופיע  

 

איזה קטע!    :____יום הולדת ל 

אחד הצעצועים בבית במקרה  

יום הולדת! זה הזמן היום  חוגג  

עם   מסיבה משפחתיתל

ומזל  משחקים, נרות ובלונים! 

 !_____טוב ל

כל הבלאגן  : בתוך  יקוי אביבינ

גיע האביב מכמעט שכחנו ש

ואיתו חג הפסח. אחלה זמן 

 ארוןחדר ובלעשות סדר ב

, נשאר מה    –  ורבדגש על מחז

פוך המה יו תרומהמה ל

 בד לתחפושת.ללסמרטוט או  

  הוציאו  :עסק משפחתיזה 

 מהמחסן את הציוד המשרדי

בית  קיםתנו לילדים להו הישן

תזומנו לישיבות על  . שם עסק

, יוזמות יצירתיותהמצאות 

דבר שיכול  חדשניות וכל 

  .בבית דרג את החייםשל

 

את כל  אספו  :גזור ושמור 

אריזות  , המגזינים,עיתוניםה

וכל מה   המוצרים הביתיים

מספריים  הוסיפו  –שבא ליד 

מזכרות  לכם ודבק ועצבו

 לימים רגועים יותר.

 

קחו את כל    :טרמפולינה ביתית

גם את )!( השמיכות והכריות, 

אלה של הספה, וצרו משטח 

רך ורחב בסלון שאפשר 

.  לקפוץ עליו בקלות ובבטחה

 אחלה דרך לפרוק מתח.

 


