
      

                                – משפחה יוצרת

 ערכת יצירה חווייתית משפחתית

 יצירה בחומרים מגווניםבאמצעות  מלמדת מאתגרת ומגבשת, 

    את הקשר  להעציםלגבש, לחזק ואת החשיבה היצירתית  ולפתחלהעשיר  ההערכמטרת 

 המשפחתי בין ההורים לילדים. 

        הביתה'  החופש ליצור –  'מעבדה יוצרת תאת גיש ת' מכניסות למעשהערכות 'משפחה יוצר

 בבית.  ויצירתי  מרחב חדש  מטרתן בין השאר ליצורו

    השפעה אדירה על כל נושא הדימוי העצמי, העצמאות, ההצלחה, השיפוטיות, יש לנו כהורים 

 חופש הבחירה, חשיפה למגוון חומרים, תחושת המסוגלות ועוד אצל הילדים שלנו.  

  להביא את עצמו ואת עולמו הדמיוני לידי ביטויההורה מאפשר לילד 'משפחה יוצרת' חוויית  ב

 באופן מכיל ומפרה. 

בהכרח  נחווה יחד פעילות שבה נחשוף וניחשף, נגלה על עצמנו ועל ילדנו דברים שלא  משפחה כ

 ידענו. נחשף לעולם מרתק שקיים סביבנו ונלמד להסתכל עליו דרך החומרים ממנו הוא עשוי.  

ומובנית אזי  יה נכונה פעה עצום ואם מקיימים אותה כחוויה משפחתית בהנחליצירה כוח הש

    ' זניחה לעומת םיה"תוצרים" יהיו הרבה מעבר ליצירות עצמן. משמעות 'התוצרים הויזואלי

 בעולמנו המתפתח. כך  אשר נחוצה כל  פיתוח החשיבה היצירתיתו 'התוצרים הרגשיים'

 מה בערכה? 

מקלות ארטיק, פקקי שעם, פקקי פלסטיק,  תחתיתקוביית עץ, קופסא להרכבה, , ביצועקרטון 

,  זהסרט ארי, , גפרורים צבעונייםניירות צבעוניים, חבל, חוט צמר,  פלסטיק, פקקי מתכת, ספוג

 . נייר האריזה', סקוצ', פאצפונפונים, 

 חומרים נוספים שיהיו לעזר:כלים ו

, חומרים  פקקיםפלסטיק,  גלילי נייר, , קרטון שתרצו להוסיף )קופסאות  בשימוש חוזרכל חומר נוסף 

והורה   נייר דבק )מסקנטייפ נייר/שקוף(, דבק סטיק, דבק נוזלי, דבק חם )במידה, מהטבע ועוד(

 וכל חומר נוסף שנמצא ברשותכם.   טושים, פנדה, מספריים נוכח(,

 



 

 ך הפעילות:הלמ      

 .שימוש חוזר )מכל סוג ומכל סביבה(איספו כל חומר שאפשר לעשות בו  •

 . המלצה: מיינו את החומרים לפי סוגים )פלסטיק, קרטון, טבע, פקקים, ניירות וכו'( •

 פעמית שעלולה להתלכלך(,  -)המלצה: שימו מפה רב הכינו את אזור הפעילות ליצירה •

        .שימו את החומרים וכלי העזר )מספרים, דבק, טושים..( בסמוך/או על השולחן 

 הפעילות.  לך על מה ובו דגשים והסבר  המצורף  סרטון ההדרכהו בצפ •

 .  לפני תחילת העבודהאת המשחק מומלץ לתכנן   •

 תהנו!  –והכי חשוב   פשרו לדמיון וליצירתיות להוביל אתכםא •

 יע בהמשך מייל / וואטסאפ המופשלחו לו המוכנה יצירהצלמו את ה •

 zoomניפגש להצגת היצירות, שאלות ושיתופים ב  •
 

  : הקישורים לצפייה      
 החופש ליצור'  –סרטון המספר על גישת 'מעבדה יוצרת  •

https://www.youtube.com/watch?v=qcrZPWIY9c4 

 לפעילות  ן הדרכהסרטו •

https://youtu.be/D0QPsibcPus 

 סרטון מתנה ובו תמצאו את 'חמשת הצעדים לפיתוח החשיבה היצירתית של ילדכם'  •

https://www.youtube.com/watch?v=OGn0VxondMA 

 17:00בשעה:  20/10/20ביום ג' שייערך  zoomקישור למפגש  •

              https://us02web.zoom.us/j/84118916301 

 

 שימו     : במידה ולא הצלחתם להיכנס לקישורים שלחו הודעה לכתובת המייל:        

yotseret@gmail.com            ואשלח לכם לשם את הסרטונים ישירות.  054-6382021לוואטסאפ:  או 

 מי אני?      

 אמנית, מעצבת ויוצרת בוגרת 'שנקר'. - דרורית טיגר אני          

  המאפשרת לילדים החופש ליצור –מעבדה יוצרת מתוך חוויה משמעותית אישית יצרתי את גישת          

 באמצעות שימוש בחומרים מגוונים.ומבוגרים להביא לידי ביטוי את עולמם האישי          

       "מה שהכי בוער בי זה הרצון להעניק לאחרים מרחב בטוח ומעורר השראה ליצירה ללא שיפוטיות, בדרך         

 מעצימה, מחזקת, מלמדת ומאתגרת. בדרך שתגרום לכל אחד להאמין בעצמו וביכולותיו. דרך שתדחוף          

 שבה התהליך לא פחות חשוב מהתוצר ולפעמים אפילו יותר."קדימה להגשמת חלומות, דרך          

 

https://us02web.zoom.us/j/84118916301
mailto:yotseret@gmail.com

