ּגָ ִליל ַקרטֹון
גליל קרטון הוא חומר משחק מושלם :אפשר להציץ בעדו
כמשקפת ,לתופף בעזרתו ,לגזור אותו וליצור ממנו שעונים
או תכשיטים וכמובן אפשר גם ליצור באמצעותו תיאטרון
בובות.

ְּבר ִּוכים ַה ָּב ִאים ַל ְּפ ַל ְס ֵטר
קיט תיאטרון בובות וחפצים דיגטלי
הפקה מיוחדת וחדשנית של תיאטרון הקרון בשיתוף מכון גתה ישראל

בקיט שלפניכם תמצאו סרטונים מלאי רעיונות למשחקי תיאטרון ,בובות
וחפצים ,משחקים שבהם חומרים פשוטים הופכים לחיות ,בובות ומה לא.
לכל סרטון מסמך נלווה עם הצעות לפעילויות נוספות.
הסרטון הוא הזמנה לשחק .אין בו ״עשה ואל תעשה״ ,נכון או לא נכון.
*
בכל סרטון יש שימוש בחומר אחד פשוט וזמין .אספו כמות מספקת לכל הילדים
* המשתתפים.
בכל סרטון יש שלל רעיונות היכולים להספיק לחודש פעילות בגן.
*
לא חייבים לעבוד לפי הסדר ,ערבבו את הפעילויות המוצעות ִובחרו את הסדר שלכם.
*
הפעילות יכולה להיות קבוצתית או אישית – הכל תלוי באופי המקום ובכמות הילדים.
*
צרו מרחב עבודה אינטימי :חלל קטן ,מעגל כריות ,שבו אפשר ליצור ולשחק ביחד.

*

אנחנו ממליצים לחלק כל פעילות לחמישה חלקים:

1
2
3
4
5

טקס פתיחה עם פטפטני ,הגיבור שלנו (ראו פירוט בהמשך)
צפייה משותפת בסרטון
משחקי חימום תיאטרוניים
יצירה של חיה או דמות מהסרטון
משחק תיאטרוני עם הדמויות שהכנתם

בואו נשחק!
!LETS PLAY

ֶט ֶקס ְּפ ִת ָיחה ִעם ַּפ ְט ְּפ ָטנִ י
כיצד להכין את פטפטני:
חומרים:
שני פלסטרים/מדבקות ,טוש לא מחיק,
גומייה וחומר לשיער  -שטיח ,צמר וכדומה.
אופן ההכנה:
תסתכלו בתמונה -
אנחנו בטוחים שתצליחו!

פתיחת המפגש:
שיר פתיחה של פטפטני:
"שלום ,שלום ,שלום | שלום ובוקר טוב היום,
שלום ,שלום ,שלום ,שלום |שלום ומה שלומכם היום?"
פטפטני מאד חברותי ,הוא רוצה לפגוש ילד אחר ילד ולהגיד לו שלום ,לתת לו נשיקה או
דגדוג .ועכשיו פטפטני יציג את החומר שאיתו נעבוד הפעם ,ויראה לילדים את הסרטון
שהוא הכין במיוחד בשבילם .לאחר צפייה בסרטון ,נבקש מפטפטני לחכות בסבלנות
בצד ונעבור למשחקי החימום והיצירה.

סיום המפגש:
נזמין את פטפטני ששוב ונראה לו את היצירות של הילדים ,הוא ודאי ירצה לראות את
הדמויות שיצרו ולשחק איתן .הילדים יציגו לו את הדמויות שלהם פטפטני בטוח מאד יתפעל.
שיר הסיום של פטפטני:
שלום ,שלום ,שלום | שמחתי להכיר אתכם היום,
שלום ,שלום ,שלום | אתגעגע אליכם המון.
פטפטני רוצה להיפרד מכל ילד וילדה בנשיקה או דגדוג ,זה יעזור לו להתגבר על העצבות
של הפרידה ,עד שנתראה פעם הבאה.

משחקי תנועה ותיאטרון

להקת ארנבונים

הוראות הכנה:
חומרים :גליל קרטון ,מספריים,
שלושה פלסטרים/מדבקות (שתי
מדבקות לעיניים ומדבקה אדומה
לאף) ,טוש לא מחיק.
אופן השימוש :מניחים את הארנבון
על האצבע והאמה והנה ארנבון.

גליל עובר – נעביר גליל נייר מיד ליד ,נחוש אותו
ונשים לב.
משקפת – נציץ בגליל כמו מבעד משקפת ,מה אנחנו
רואים? האם ראיתם כבר את הים? והמדבר? ואחד את
השני?
נדמה לי – נעמיד פנים שהגליל הוא כובע ,שהגליל הוא
אף ארוך וכדומה .בכל סיבוב במעגל הוא יכול להפוך
למשהו אחר.
בואו נבנה ביחד – נעמיד מספר גלילים במרכז המעגל
ונבנה ביחד טירה ,חומה ,בית ועוד.
תיאטרון בובות
נפעיל את הארנבון האצבע והאמה הן האוזניים,
שאר האצבעות הן ידיו של הארנבון.
שימו לב מתי היד פתוחה ומתי היא סגורה.
נזמין את הילדים ללטף את הארנבון שלהם
*
ונראה איך היא הארנבון שמח כשאוהבים אותו.
ארנבון קופץ לי על ה… ראש (נקפיץ את
*
הארנבון על ראש של ילד) ,ארנבון קופץ לי על ה...
ברך (נקפיץ את הארנבון על ברך של ילדה) ,ארנבון
קופץ לי על הכתף ומתגלש ...ועוד ועוד.
״הופ הופ״ – ארנבון אומר "הופ הופ" וכל
*
הארנבונים מצטרפים אחריו במקהלה .ארנבון
קופץ וכל שאר הארנבונים מקפצים אחריו ,עוצר
וכולם עוצרים( .אפשר גם לנוע בחלל בחדר ולא
רק להישאר בכיסאות) .קפיצה מצד ימין לשמאל,
מלמטה למעלה וכדומה.
״איפה האוכל״ – הארנבונים יוצאים לחפש אוכל
*
בפינות החדר .קיפצו עם הארנבונים מקצה אחד
של החדר לקצה שני.
המציאו את המשחק שלכם עם הארנבונים
*
– לדוגמא :היכן הם ישנים? האם הם משחקים
במשחקים אחרים ועוד.
אילו עוד בובות ניתן להכין מגלילי הקרטון?

*

הפוכוני
הפוכוני הוא דמות פשוטה :צד אחד שמח ,צד
שני עצוב .קולו גבוה ונעים ,והפעלתו קלה.

הוראות הכנה:
חומרים :גליל קרטון ,טוש לא מחיק.
נצייר פנים שמחות מצד אחד של
הגליל ופנים עצובות מהצד השני.
אופן השימוש :סיבוב על כף היד
משנה את מצב רוחו של הפוכוני
ברגע .שאר האצבעות שלנו הן ידיו.

תיאטרון בובות
מה גורם להפוכוני לשמוח? אולי כשנותנים לו
*
נשיקה? אולי כשנותנים לו מתנה? נסו לשמח את
הפוכוני שלכם.
מה גורם להפוכוני להתעצב? נסו לגלות את
*
הסיבה ,ואולי אין סיבה? נשיקה או ליטוף בוודאי
ישמחו אותו.
הילדים יכולים להצטרף אל הפוכוני :כשהוא
*
שמח הם שמחים ,כשהוא עצוב הם בוכים
בכאילו.

הפוכוני מזמר
הפוכוני מזמר הוא דמות פשוטה :בצד אחד הפה
פעור ,בצד השני הפה סגור .קולו גבוה ונעים
והפעלתו קלה ,בדגש על שקט לעומת שימוש
בקול ורעש.

הוראות הכנה:
כמו הפוכוני שמח/עצוב רק עם פה
אחר.

תיאטרון בובות
נזמין את הילדים לחקות את הפוכוני:
*
ברגע שהפוכוני מסובב לצד של הפה הפעור
המזמר–כל הילדים שרים/צועקים .ברגע
שהפוכוני מסתובב אל הפה הסגור ושותק –
כל הילדים שותקים .ושוב ושוב.
עולם הפוך :הפוכוני שר ושר ושר ,מפטפט
*
שטויות בשפה לא ברורה… הילדים אומרים לו
שקט והוא שותק… עד שנמאס לו ושוב הוא
מפטפט ושר ומפטפט.

שעון  /תכשיט

גלידה

הוראות הכנה:
חומרים :גלילי קרטון ,שאריות בדים
בצבעים שונים או ניירות צבועים
בצבעים שונים.
אופן השימוש :השחילו בד בגליל
הקרטון והרי לכם גלידה משובחת!

משחקי תיאטרון
שעון – נתקתק ונשמיע את קולות השעון ,נצמיד
*
אותו לאוזן ונקשיב לו .נשאל מה השעה? מה השעה?
יום/לילה – כשהשעה שעת בוקר נוכל לקום,
*
לרוץ לגן .כשהשעה שעת לילה נוכל לדלג הביתה,
להיכנס למיטה ולהירדם (אפשר להוסיף עוד
פעולות מסדר היום של הילדים).
תכשיט – נדמיין תכשיט ונכין באמצעים
*
הפשוטים ביותר את התכשיטים המפוארים ביותר.
נוסיף להם אבני חן ויהלומים ,זהב ,כסף וחרוזים
דמיוניים .כל ילד יענוד את התכשיט שלו ויראה לנו
כמה הוא יפיפה.
כתר – אפשר להפוך את התכשיט לכתר מלכות או
*
לכל דבר אחר .נוכל למחוא כפיים לנסיכים ולנסיכות,
לתקוע לכבודם בחצוצרה ולהשתחוות לפניהם.
נסיים בתהלוכת תכשיטים או תצוגת שעונים .נשף
*
ריקודים או מעבדת תיקונים לשעונים תקועים ועוד.
משחקי תיאטרון
מוכר/ת הגלידה הגיע/ה לגן – "יש לי גלידה
*
הכי טובה ,הכי טובה ומשובחה ,קנו ממני ילדים,
קוקו-אה-אה ,גלידה טובה" .היכנסו למעגל עם
שיר הגלידה והזמינו את הילדים ללכת אחריכם
בתהלוכת רכבת.
הדוכן נפתח – גלידה באיזה טעם תרצו?
*
(יש לי היום :וניל ,שוקולד ,תות ,לימון ,וגם ...גלידה
בטעם זנב של לטאה ,מלפפונים חמוצים וכדומה).
כל ילד מוזמן לבחור לו טעמים ולהכין את הגלידה
שהוא הכי אוהב.
אחרי זלילת הגלידה מומלץ לשטוף ידיים  ,לשפשף
*
עיניים ולצחצח את השיניים – הכל בפנטומימה.
איזה עוד דוכנים אפשר ליצור מבדים וגלילי קרטון?

*

תזמורת עליזה

הוראות הכנה:
חומרים :גלילי קרטון ,מספריים,
טושים לא מחיקים.
אופן השימוש :נכין עם הילדים
תכשיטים מפוארים או שעונים
מתקתקים.

מקל תיפוף – כל ילד יקבל גליל שיהפוך למקל
*
תיפוף .נשחק עם מקצבים ,עם מהירויות ועם עצור/
הכה .נשיר לילדים :הכה ,הכה ,ו ...עצור.
רעשן – נמלא גליל באורז /חומוס /אבנים ונסגור
*
אותו היטב בשני הצדדים .אפשר גם לקשט אותו
יפה ,והנה לנו רעשן .ננער אותו :חזק/חלש ,מהר/
לאט ,ביחד או לחוד.
מקל תיפוף – כל ילד יקבל גליל שיהפוך למקל
*
תיפוף .נשחק עם מקצבים ,עם מהירויות ועם עצור/
הכה .נשיר לילדים :הכה ,הכה ,ו ...עצור.
כלי נשיפה – הגליל יכול בקלות להפוך
*
לחצוצרה/חלילית/כל כלי נשיפה שמתחשק לנו.
ולסיום לאחר שהכנו את כל כלי הנגינה ,זה הזמן
ליצור תזמורת עליזה .אחת ,שתיים וש-ל-וש!

סיימתם לשחק?
בואו נעבור לקיט הבא
אם תרצו לשתף אותנו בחוויות שלכם  ,פנו אלינו ,נשמח לשמוע
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