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 רעיונות יצירה לימי הקורונה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2504411170 יות שמורות לסטודיו לילקה לאמנותכל הזכו©  



 מדליקותת חותמו

, תיק בד, יומן/ כריכה למחברת , בריסטול: לאחר הכנת חותמות ניתן להדפיס על מצעים שונים כגון

 .מומלץ להשמש בגואש או אקריליק. חולצת טי וכו

 חותמות מתפוחי אדמה וחותכני עוגיות 

      

 

 

 



 (לכל הגילאים) או פסטה מקטניותציור 

 .מנדלה , תמונה, תליה בצורת לב ניתן להכין ציור

 שונות קטניות, דבק, קרטון : חומרים

   

   

 

 תיאטרון בובות מכפיות פלסטיק

 קצת צמר , בריסטול צבעוני/סול , דבק, כפיות פלסטיק: חומרים

 

 

 



 לילי נייר טואלטדמויות ויצורים מג

 סול דבק/בריסטולים צבעוניים , מכחול, צבע, גליל נייר טואלט: חומרים

 

 

 

 מקרטון ביצים  רעיונות

 



  

 

 ישנות ציור על אדניות חימר

   

 

 בית בובות עששית מקרטון חלב

 

 

 



 :אקורדיון אשליה ציור 

 פנדה וכו/ צבעי מים/ צבעי גואש/ טושים , עפרון. או קרטון ביצוע A3בריסטול, A4דפי  0: חומרים

. ותצבעו .עצוב וכו/שמח, קיץ/חורף, יום ולילה: תציירו על כל דף ציור כלשהו ואת ההפך שלו . 1

  (בצבעוניות שונה)

סמ אז את  12אם זה סרגל ) לחלקים שווים  בעזרת סרגל דף תחלקו את הדףבצד השני של ה. 0

 (ממליצה למספר את הרצועות. * ותגזרו (הרוחב של הסרגל

פס : אשר גזרתם והדביקו את הרצועות לפי הסדרלפי רוחב הפסים  A3תציירו קווים על הבריסטול . 1

 וככה לפי הסדר 0הראשון ופס מציור ה מציור

 .מניפה ותעמידו על השולחןתקפלו בצורת . 7

 עכשיו אפשר להסתכל כל פעם מצד אחר ולראות איך הציור משתנה 

 

 

 :ציור מופשט

 צמר ודבק, צבעי מים : חומרים

 . תטבלו את הצמר בקערה עם דבק והדביקו על הבריסטול .1

 .לאחר הייבוש אפשר לצבוע בצבעי מים בתוך הרווחים שנוצרו. 0

 

 



 :יצירה בעקבות חנוך פיבן

 .מחומרים שוניםתלת מימדי ' קולאז

 דמויות ופרצופים

 דבק, בריסטול צבעוני , קרטון /בריסטול, אובייקטים מחומרים שונים: חומרים

, אטבים, מקלות, חרוזים, ברגים, מסמרים, פקקים, סוללות: תאספו כל מיני חומרים קטנים מהבית. 1

 .וכו כו אוזניים מקלות, צמר, קשים , חוטים שונים

 .תגזרו מבריסטול צבעוני עיגול כלשהו בצורת ראש .0

 .דמות / לתכננן את הפרצוף התחילו לשחק עם האובייקטים ו .1

 .ותניחו לייבוש הכולביקו תד .7

 

 

 

 

 

 

 



 :מפונפונים חמודותחיות 

מנקה , עיניים זזות, גלילי נייר טואלט 0, (אם אין אז אפשר לפרום צעיף ישן) צמר כלשהו  :חומרים

 (.מה שיש בבית) לבד /סול, מקטורות

 הכנת הפונפון. 1

 

 

 תדביקו עיניים וכל חלק אחר . 0

 

 



 ציור חיות באפריקה

לגו למשל , שונות  דמויות צעצועכמובן שלא חייב חיות ואפשר גם ) *.שמש לימים של  ייפיציור כ

 (הדמיון עם פרוחול

 צבעי מים/ פנדה , דף, חיית צעצוע פלסטיק כלשהי :חומרים

 צהוב וכתום, אדום -עהצובעים את הדף בצבעי שקי. 1

 .את החיה בתחתית של הדף ומול השמש מעמידים. 0

 מסמנים את הצל שנוצר בעיפרון וצובעים בשחור. 1

 

 

 :ציורי מלח

 :חומרים

 (עדיף עגול ורך)מכחול , צבעי מים, מלח רגיל, דבק, שחור/בריסטול לבן

 תציירו צורה כלשהי בגדול

 על הקווים תעברו עם דבק. 0

את טוב ו להיתפסדבק ו את הבריסטול מצד לצד על מנת לאפשר לרמלח מעל הדבק ותנעתפזרו . 1

 .השאריות תזרקו

 ."נגיעות"צורת בנעשית עם מכחול רטוב ו: צביעה .7

             



 עיסת נייר

 

 :כדור פורח 

 דבק, נייר מדפסת / עיתונים , כוס חדפ קפה, בלון: חומרים 

 :הסבר

 תנפחו בלון לגודל הרצוי והעמידו אותו בתוך כוס על מנת שלא יברח. 1

  לרצועות נייר/תחתכו את העיתון. 0

 .על המרקם להדמות למשהו בין שמנת בישול לחלב. בקערה תערבבו מים עם דבק פלסטי לבן . 1

 בעזרת האצבעותהטיפות הנותרות תנגבו את , בתוך העיסה( אחד אחד)  הניירבלו את תת. 7

 . ותניחו בצד להתייבש  .מחוברים זה לזה החלקיםוהדביקו מעל הבלון וככה עד שכל הבלון עטוף וכל 

 .לא לעטוף עד הסוף אלא להשאיר פתח לסל: שימו לב* 

התחתון בשכבה אחת של עיסת נייר גם  החלקתגזרו את הכוס לחצי ותעטפו את : הכנת הסל . 5

 .מבפנים

 .עם שדכן ניתן להדק. תצבעו ותחברו את הסל בעזרת חוטים או קשים הייבוש  לאחר. 6

 

 

 

 

 



 :קערת נוי

 דבק, דפי מדפסת/ עיתונים, ניילון נצמד, קערה בגודל הרצוי: חומרים

 

 .אותה בניילון נצמד תהפכו את הקערה ותעטפו. 1

 (ההסבר כתוב בעבודה הקודמת) * עיתון ואת הנוזל הדביק /ינו מראש רצועות ניירכת. 0

תנקו ממנה את הטיפות עודף ותדביקו מעל ניילון ניצמד תוך , נייר בנוזלה רצועתתטבלו את . 1

 .הצמדה כמה שאפשר לקערה

יתן להניח במקום שמשי על מנת לזרז את נ. תניחו בצד לייבוש מבלי להזיז, עטוף  שהכוללאחר . 7

 .התהליך

לאחר מכן צובעים . מוציאים את הניילון ומיישרים את השוליים בעזרת מספריים לאחר הייבוש . 5

 .מכל הצדדים

  

 

 

 

 



 חיות 

 .נייר כסף, יפימסקינט, חתיכות קרטון, ניירות/עיתונים, גלילי נייר טואלט ונייר ניגוב: חומרים

  :השלדהכנת 

 .ליצירת קונוסקצת העליון  החלק אתתחתכו אותו לאורך ותגלגלו , את הגליל הארוך תיקחו: רגל.1

 .עטפו במסקינטייפתחברו אליו חצי מגליל נייר טואלט ות,  עיתון/תצרו כדור מנייר. 0

 .הדביקו מעל הרגל ותהדקו בעזרת מסקינטייפ. 1

 . תגזרו מקרטון את האוזניים ותחברו בעזרת דבר נייר לראש. 7

 בנייר כסף בצורה הדוקה את השלד שנוצר תעטפו. 5

 שכבות 0לפחות  –. כל הצדדיםתטבלו את הרצועות נייר בנוזל הדביק ועטפו מ. 6

 צביעה. 4

 

 

 



 לכל גיל הרעיונות מפלסטלינ

 

בתום  . פודניתן לחרוט על הפלסטלינה בעזרת השי. וכדורים, ברצועות נחשיםתתבצע עבודה ה

 .לפלסטלינה את המראה המבריק שייתןק פלסטי מה העבודה ניתן לצפות בדב

 

 

  

 

 .קרטון או דיסק אפשר על מנדלה מפלסטלינה 

 

 



 בצק מלח

הילדים מאוד נהנים לעבוד איתו וגם נהנים . ומאוד פשוט להכנה  לחמרזה תחליף נהדר  בצק מלח

 .מתהליך ההכנה עצמו

 :מתכון לבצק מלח

 כוסות קמח רגיל 0

 כוסות מלח שולחן  0

 כוס מים 1

 
 .התחיל לפסלללערבב את כל החומרים ו

 .מעלות וככה זה ישמר לשנים רבות 122שעות בחום של  1או להכניס לתנור ל   לייבוש בסיום להניח

  :טביעות ידיים

ות חור ניתן לעש. חרוזים/ י חןאבנ/ את היד ומקשטים בכל מיני אבנים מטביעים, מרדדים עם מערוך 

 .בחלק העליון לתלייה

  

  :פרצופים של אנשים

 התנור צובעים מפסלים ואחרי, םמכיני

  



  :קופסת תכשיטים

 .מעט לשטחקים קצת מכל צד על מנת ודופ, אליפסה מהבצק בגודל של כוס מגלגלים. 1

 מבפנים את עודף הבצק ומחליקים מבפנים מוציאים. 0

טן ומחברים לאמצע קמכינים כדור יותר . יוצרים כדור ואז משטיחים אותו בצורת פיתה: מכסה. 1

 (ניתן להדביק עם קצת מים)  .ליצירת הידית" פיתה"ה

 .מחכים שיתקשה ואז צובעים/ תנורמכניסים ל. 7

 .לא להכניס לתנורבמידה ורוצים לשלב בתוך חרוזי פלסטיק אז * 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 יצירה נעימה 


