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 אביזרי הגיינה

 )הפעילות לקוחה מתוך האתר של עמותת "ילדים בסיכוי"(

 

 מטרת הפעילות:

 להזכיר לילדים מהם אביזרי ההיגיינה המשמשים אותנו ומה הדרכים להשתמש בהם.

 

 הציוד הנדרש:

 ,גוזז  מברשת שיער, מברשת שיניים, אביזרי היגיינה הבאים: מגבת, תכשיר כינים, סבון, ספוג

 ציפורניים, שמפו, נייר טואלט, מסרק סמיך, משחת שיניים, קיסמי אזניים

 קיוןאביזרים נוספים שלא קשורים לנ 

 סלסלה 

 )דף חידות)מצ"ב בהמשך 

 

 הכנות מוקדמות:

 יש להסתיר רחבי החדר את כל הביזרים ולשים את הסלסלה במרכז.

 

 מהלך הפעילות:

בני  בתחילת הפעילות מספרים לילדים שלבית מסויים נכנסה רוח מאד חזקה ופזרה את כל הציוד של

כרגע עכשיו, לאחר שנגמרה הסערה, על הילדים לחפש את הציוד של בני הבית אבל הבית לכל עבר. 

 עליהם להתמקד רק באביזרי ההיגיינה.

לאחר דברי פתיחה אלה, הילדים צריכים לחפש ברחבי החדר אך ורק את החפצים הקשורים לאביזרי 

 שתונח במרכז החדר. ם לסלסלהההיגיינה ולהביא

בשלב הבא ישאל המנחה את הילדים חידות שונות כשכל חידה מתייחסת לאביזר היגיינה שונה 

 הקבוצה תצטרך לנחש באיזה אביזר מדובר.מהסלסלה. 

בשלב האחרון מחלקים את הקבוצה למספר קבוצות קטנות. כל קבוצה בוחרת פריט מסויים ומכינה 

 פרסומת לאותו פריט שספרסומת הם צריכים להסביר לכולם, מדוע פריט זה חשוב כל כך.
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 דף החידות:

 

  מגבת(אל תשכח כשאתה רטוב, אותי תיקח ולבסוף לתלות אותי( 

  תכשיר נגד יתושים(אלחם במכה השלישית ואותה מייד אשמיד( 

  סבון(מגיע לכל פינה מרגליים ועד פנים, ומשאיר את כל הילדים, נקיים וריחניים( 

  ספוג(מקציף וגם נעים ויש בי המון חורים( 

 ,מברשת שיניים(מנקה ומבריקה חיוך של כל ילד  בתוך הפה אני מטיילת( 

  מברשת שיער(אם הראש שלך נראה מבולגן אני מסדרת אותו כמובן( 

  גוזז ציפורניים(היכונו אני בא, הכינו אצבעות, מעכשיו כל הציפורניים נקיות וגם גזוזות( 

  שמפו( כמובןשיער קצר או שיער ארוך וקרחת גם, אני מנקה ומבריק את כולם( 

 נייר טואלט(ה וגל במקומי ובסבלנות מחכה, בשירותים אותך אנקלמג( 

  מסרק סמיךאת "נחמה" העיקשת שחשבה להישאר ,אני מוציא ביעילות יותר מכל אחד אחר() 

  משחת שיניים(קצת חריפה וקצת מתוקה, אבל איתי כל שן ממש בריאה( 

  מקלות אזניים(ארוכים ודקים בקצוות הם רכים, בזהירות בזהירות איתם מנקים( 

 

  


