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 פעילות על נקיון אישי בזום

 -ניקיון הגוף ואמבטיה .1

אתן יושבות מול המחשב ותכשירי ניקיון )סבון, מגבת, שמפו( גיגית,מבקשים מהילדים מראש להביא בובה 

בטן, גב, ) תכשירי ניקיון וביחד עם הילדים עוברים על איברי הגוף שאנו רוחצים לבובהו  עם בובה וגיגית

, אפשר לשאול אותם בשביל מהצריך להתרחץ? מי מתרחץ בבוקר ומי טוסיק, בית שחי, פנים, רגלים(

 בערב?

 

 2. חשיבות חפיפת ראש-

?איך מגיעים הכיניםוב לחפוף ראש, איך הראש מתלכלך ומזיע, שמסבירים לילדים למה ח  

 םוחופפי, הגננת יושבת מול המחשב עם בובה ושמפו להביא בובה עם שערות שמפו  ידיםמבקשים מה

".הכינה נחמהאת ", אפשר לספר של הבובה בכאילו את הראש  

 

 3.חשיבות צחצוח השנים- 

  מבקשים מראש מהילדים להביא בובה ומברשת שינים וכמובן שגם אתן עם בובה ומברשת.

)אני פחות אוהבת את הספר קריוס ובקטוס הוא ארוך מידי לטעמי, אבל אני לוקחת ממנו את עיקרי 

, מספרים שהיא לא כל כך אוהבת לצחצח שינים ושהיא אוהבת לאכול ממתקים הדברים(.מביאים בובה

וכל פעם שאמא שלה שולחת אותה לצחצח שינים היא לא רוצה, עד שיום אחד היא הרגישה כאב חזק 

בשיניים ואמא שלה לקחה אותה לרופא השיניים, שסיפר לה על החיידקים הקטנים )קריוס ובקטוס( 

ות את הבית שלהם בשנים ואם זה פה של ילד שאוהב ממתקים, אז עוד יותר טוב, בשביל שאוהבים לבנ

 שהחיידקים לא יבנו את הבית בשנים על הבובה לצחצח שינים לפחות פעמים ביום ולאכול פחות

אני מבקשת מהילדים לצחצח לבובה שלהם את השינים. תקים. אחרי שספרתי את הסיפורממ  

.ים ומי עוד לאנייאפשר גם לייצר שיח על איזה ילד ציחצח היום ש  
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 4.ניסוי- 

כוסות)אחת עם קולה,  3ביצים ו 3או לבקשמההורים להכין  בזום אפשרויות לבצע את הניסוי כמהיש 

או  אחת עם מיץ תפוזים ואחת עם מיים( ולעשות את זה ביחד עם הילדים או שרק הגננת תעשה ותראה

שיח )כמובן שתבקשו מההורים לעשות איתם את זה מראש ובזום כל ילד יראה מה יצא לו ותנהלו על זה 

 תלוי בגיל הילדים(

ץ ביצים )לא משנה עם ה מבושלות או לא( אחת שמים בכוס עם קולה, אחת בכוס עם מי 3לוקחים 

שהביצה בכוס של הקולה  רואים -תפוזים ואחת בכוס מים, אחרי שעה בערך באים לבדוק מה עם הביצים

נעשתה חומה מנסים לצחצח לה שינים הצבע לא יורד, לוקחים את הביצה שהיתה בכוס של מיץ תפוזים 

היא  יש עליה שאריות של תפוזים, מנסים לצחצח זה יורד בקושי, לוקחים את הביצה שהיתה במים

 נשארה לבנה.

 

אפשר לעשות את זה במצגת או פשוט להראות את התמונה למצלמה והילדים יגידו את התשובה..5  

 ,דברים שמלכלכים וילדים מלוכלכים ולהביא תמונות או חפצים של חומרי ניקיון לחת תמונות שקל

הילדים צריכים להתאים את החפצים ללכלוך של הילד )ילד עם שער מלוכלך לשמפו, ילד עם ידיים 

 מלוכלכות לסבון ידיים, ילד עם שינים מלוכלכות למברשת ומשחת שינים ובו'(.

 

 סיפורים בנושא-                                שירים בנושא-

כשאני נקי אני מותק/ דתיה בן דור                     / מאיר שליוכינה נחמהה  

הסבון בכה מאוד                    חרוצון נקי וחצרון המלוכלך  

שיר עם נקי                        ילדה מה שמך/ ע. הלל  

נסבן נסבן ידים ונשטוף נשטוף במים...                                   יפתח המלוכלך  

י שאוהבת אז גם קריוס ובקטוס.מול  

 

 

לכן תמיד כשאני מלמדת אותם את נושא הניקיון אני הופכת את זה למשחק  ולשחק במיםילדים אוהבים 

 עם בובות ואביזרים ודרך המשחק מעבירה את החשיבות של שמירה על ניקיון אישי

 


