
“ילדים, זהו! נגמר החופש, 
הולכים לישון מוקדם! נגמרו 
המשחקים!” הכרזתי נחרצות 

באוזני ילדיי ביום האחרון לחופש. 
הילדים נראו מבוהלים, ולקטנה 

שבהם שעולה לכיתה א’ עמדו 
דמעות בעיניים. אבל אפשר גם 
אחרת, להפוך את תחילת שנת 

הלימודים לחוויה חיובית ומשמחת 
שתשפיע עליהם לכל השנה. 

ובנימה שונה מהראשונה: “ילדים, 
מה דעתכם שנכין יחד ארוחה 

מיוחדת כדי לחגוג את תחילת שנת 
הלימודים?” הפעם נשמעו קריאות 

צהלה. עיצוב שולחן שהוא כולו 
יצירה של הילדים.

עיצוב
ליאת נחמני

הקווים המנחים לעיצוב 
השולחן שלנו הם עליזות 

וססגוניות. זו מסיבה כיפית 
שהילדים יעצבו בעצמם. נחלק 
תפקידים לפי רמה וגיל - ניתן 

לגדולים לעצב במחשב את 
כל התגיות בשולחן, והקטנים 

יכולים לצבוע ולגזור. התחלה מתוקה

מסגרות ילדים יוצרים
עיצבנו את מרכז השולחן 

במסגרות צבעוניות המכילות 
את תמונות הילדים בטיולים 
ובפעילויות שונות שהיו לנו 
במהלך החופש. אפשר גם 

להשאיר את המסגרות ריקות 
או להכניס ציורים שהילדים 

ציירו לכבוד המסיבה. על חלק 
מהמסגרות נניח את כלי העיצוב 

המכילים את מכשירי הכתיבה. 

אפשר גם לעצב את מרכז 
השולחן עם ראנר שעשוי 

ממקלות רופא שילדים צבעו 
בצבעי מים. מדביקים את 

המקלות צמוד זה לזה בצד 
האחורי בעזרת סלוטייפ או 

דבק נייר, ומניחים את הראנר 
במרכז השולחן. 

מסיבת תחילת השנה
הילדים חוזרים לספסל הלימודים 

ברגשות מעורבים. כמו בכל 
התחלה חדשה, הם חשים ציפייה 

לעומת חששות. לפעמים זהו חשש 
חברתי. כדי להוריד את מפלס 
הפחד, הילד יכול להזמין כמה 

חברים מכיתתו ולערוך איתם את 
החגיגה. הרכב משתתפי המסיבה 

יכול להיות גם בחיק המשפחה 
– כל ילד בבית מקטן ועד גדול 

שמתחיל את שנת הלימודים, כולל 
הורים או אחים גדולים שעובדים 

במסגרת הבית-ספרית. בנוסף לכך, 
סבתות יכולות לערוך את מסיבת 
החזרה ללימודים לנכדים בטווח 

גילים זהה או שונה.

הילדים יכינו זה לזה ממתק 
יצירתי בצורת צבעים ליום 

הראשון של הלימודים. נשתמש 
במקלות ליקריץ ארוכים בכמה 

צבעים שונים, אותם נעטוף 
בנייר בעיצוב ממוחשב שזהה 

לנייר שעוטף צבעים אמיתיים. 

התחלה מתוקה
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מארז הישרדות ליום
הראשון למורה ולאימא 

הילדים יכינו לאימא או לכל 
בן משפחה שמלמד השנה 

מארז שיכיל כל דבר שיכול 
להיות יעיל ומשמח ליום 

הראשון. 

דרך צלחה

הילדים יגזרו מבריסטול ריבועים 
בצבעי הקשת כפלייס מאט. 
כל צלחת תקבל צבע שונה. 
יש להניח את הצבעים לפי 

סדר הצבעים בקשת, שהוא 
השילוב המוצלח ביותר. בשולחן 

שעיצבנו השתמשנו במפה 
לבנה ובצלחות לבנות כדי לא 

להעמיס יותר מדי צבעים בשולחן. 
למי שרוצה להשתמש במפה 

צבעונית ובצלחות צבעוניות כדאי 
להשתמש בפלייס מאט לבן – דף 

נייר או בריסטול שאותו הילדים 
יוכלו לקשט בעזרת חותמות, 
מדבקות, צבעי מים וכדומה. 
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תחילת שנת הלימודים היא 
זמן שמכשירי כתיבה מכל 

הסוגים והצבעים זמינים בשפע 
בכל בית. נכניס את השולחן 

לאווירת הלימודים ונעטר אותו 
במכשירי הכתיבה של הילדים. 
לאורך המסיבה יוכלו הילדים 

גם להשתמש במכשירי הכתיבה 
לפעילויות שנערוך להם בנושא 

תחילת שנת הלימודים, כמו כתיבת 
איחולים זה לזה או יצירת ממתק 

ליום הראשון. 

על כל צלחת נניח שלושה 
עפרונות עם תגית “השפיץ של 

הכיתה” שהגדולים יעצבו במחשב. 
אפשר גם להכין לכל ילד ערכה 

אישית של מכשירי הכתיבה 
שיקבל לבית הספר.

נשתמש בגלילי נייר סופג כדי 
להכיל את מכשירי הכתיבה. 
במקום להעמיד את מכשירי 

הכתיבה בכלים שונים בצורה 
השגרתית, נניח אותם בצורה 

מאונכת. נגזור את הגלילים לפי 
האורך של העפרונות, ולאחר מכן 

נדביק שלושה גלילים יחד. על הצד 
החיצוני של הגל שיצרנו מצירוף 

שלושת הגלילים נדביק לרוחב 
כחמישה פסים של דבק דו-צדדי. 

את העפרונות הצבעוניים נדביק זה 
לצד זה לאורך כל הגלילים. 

צבעוניים בריסטולים מכשירי כתיבה

גל עפרונות

תורת הצבעים היא תורה 
שלמה ומרתקת, כיצד כל 

צבע מביע ומקרין תחושות 
ומסרים. גם באירועים ניתן 

את דעתנו לבחירת הצבעים 
בהתאם לאווירה שאנחנו 

רוצים לשוות לאירוע. 

הטיפ של 
ליאת
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