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שילוב שבלונות ביצירה
השבלונות אמנם מגבילות את היצירתיות לתחום ספציפי, אבל הם נותנות בסיס להשראה וליצירתיות בתוך תחום 

מוגדר. צריך להתאים את אופן היצירה לרמת הילדים ולגילם.

בגיל 5 ניתן לילדים להעתיק שבלונה ולבחור את מיקומה במרחב הדף.

לדוגמא: ניתן לילדים שבלונות של אש במבחר גדלים, הילדים יבחרו איזו שבלונה הם רוצים, וימקמו אותה בדף 
לפי רצונם. לאורך, לרוחב, בקצה, במרכז וכו'. 

בגיל 4 נדביק  את השבלונות על הדף, כדי להקל על הילדים, הם יעתיקו את השבלונה ואז נסיר אותה.

בגיל 3 נכין לילד את השבלונה מוכנה על הדף. )לקראת סוף שנה ניתן לתת גם בגילאי 3 להתנסות בהעתקת 
שבלונה שמוצמדת לדף, אם הצורה החיצונית פשוטה וולא מסובכת להעתקה(

איך ממשיכים אחרי שהילדים ציירו את האובייקט מהשבלונה?

נותנים לילדים חומרים שונים מותאמים לנושא בצבעם, זאת בלי הוראה נוספת, כך שהילדים יוכלו ליצור מדורה 
לבד. ילדים שמתקשים ניתן לכוון אותם למלא את השבלונה. 

רעיונות לחומרים שנניח על השולחנות:

קרפים בגווני אדום כתום צהוב; צבעי פנדה בצבעים הנ"ל; ניירות צבעוניים באותם צבעים; חיתוכי נייר באותם 
גוונים;  מקלות ארטיק; סיגרים; גפרורים; גוניס ועד..

מה פיתחנו? בדרך הזו פיתחנו את היצירתיות של הילדים למילוי שטחים בעזרת חומרים שונים בצורה מגוונת 
ומעניינת.

שילוב תמונות ביצירה 
במרכז השולחן נניח לילדים ציורים שונים הקשורים לנושא הנלמד. לדוגמא: בנושא לג' בעומר נניח תמונות של 
עצים למדורה, ילדי חלאקה, כוכבים, קרשים, ילדים מחזיקים ידיים, כבאית, ועוד.. מכוונים את הילדים לשלב את 
התמונות בתוך יצירה אותה הם יוצרים. לדוגמא: ילד שרוצה ליצור מדורה יקח תמונה של מדורה יגזור אותה וידביק 

סביבה כוכבים ועצים.. כל ילד יצור משהו שונה כיד הדמיון.

ניתן גם לתת לילדים חוברות פרסומות שונים ולכוון אותם לגזור תמונות שמתאימות להם ליצירה.

מה פיתחנו? את היכולת לשלב בין תמונה נתונה ליצירה אותה הילד מבצע. בדרך הזו אנחנו מלמדים את הילדים 
למצוא פתרונות יצירתיים. הילד רוצה לצייר ילדים רוקדים ולא יודע איך? מחפשים תמונות מעיתונים, גוזרים ומשלבים 

ביצירה... 

לסיכום- חשוב לזכור, שכל תוצר של הילד הוא תוצר מצוין. המלמד צריך לקבל בהתלהבות ובהנאה כל מה שהילד 
יצר ולא לצפות שיצא לו משהו מוגדר או מדוייק. כך הילדים מפתחים גמישות יצירתית, ביטחון עצמי ליצור ולבצע 

ויכולים להגיע לתוצרים מיוחדים וייחודיים גם ללא הכוונה.
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