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?בחוברתמה

!ייחודים לילדיםמתכוני בצק משחק 
.  וניתן להכין בקלות ובמהירות, זול יותר להכין מאשר לקנותזה 

והמרקם  תנסו בצקי משחק שונים ותחקרו יחד עם הילדים את הבצק 
.  לחתוך לחורר ועוד, ללחוץ, לגלגל, למעוך-השונה 

מומלץ להכין את הבצק לפי המתכון ורק אחר כך לשנות ולהוסיף לפי  
.תלוי סוג קמח ותלוי מזג האוויר-הצורך

גם זה חלק מתהליך -להכין יחד עם הילדים את הבצק-והכי כדאי
.הלמידה והמשחק

לימור -שתיים עד ארבע-הפייסבוקשתפו אותי בקבוצה –ניסתם בצק 
:דוידי

https://www.facebook.com/groups/limordavidi/

:לגבי בטיחותהערה 
האחריות על ביצוע  . הפעילויות בחוברת זו נועדו להיעשות תחת השגחת מבוגר

יש לקרוא את ההוראות בטרם קבלת . המבוגר בלבדהפעילויות השונות הינה על 
תקלה , המחברת אינה אחראית על כל פגיעה. ההחלטה האם זה מתאים לילדייך

.או נזק משימוש בחוברת זו

Ⓒ055-6608440-דוידילימור-שמורותהזכויותכל

https://www.facebook.com/groups/limordavidi/


בצק פיות

:מצרכים
כוס מרכך שיער1
כוסות קורנפלור2

נצנצים/מאכלצבע 

:  אופן ההכנה
.ונעיםלמגערךבצקנוצר.יחדהחומריםאתלערבב

.ונצנציםצבעלהוספתמאכלצבעלהוסיףניתן



בצק שוקולד

:מצרכים
כוסות קמח רגיל2

כוס מלח1/2
כוס מים רותחים1

כוס קקאו 1/4
כפות שמן3

ונילכפית תמצית 1/2

:ההכנהאופן
אתיכיןשהמבוגרמוטב.יחדהמצרכיםכלאתערבבו
ואזמעטשיתקררלהמתין.הרותחיםהמיםבשלהבצק

,הבצקאתאוכליםלאשהילדיםלבלשים.לשחקניתן
.הנפלאיםהריחותלמרות



שלג ביתי

:מצרכים
מיכל קצף גילוח

גרם סודה לשתייה500
צבע מאכל 

:הכנהאופן
,שלגהמדמהבצקמתקבל.יחדהמצרכיםכלאתערבבו

.למגעוכייףוקריררך



בצק מקמח תירס

:מצרכים
רגילקמחוחציכוס
תירסקמחוחציכוס
מיםכוס
מלחכוס

:ההכנהאופן
הצורךבמידת.חלקבצקקבלתעדהמוצריםכלאתערבבו
.אטוםבכלישבועותלהחזיקשיכולבצק.מיםתוסיפו

בצק פנינה

:מצרכים
לשתייהסודהכוס1

קורנפלורכוס1/2
מיםכוס3/4
אפשרי-מאכלצבע

:ההכנהאופן
שלאיטיתהוספהתוךהמאכלצבעללאיחדהכלערבבו
אשעלהזמןכלולערבבלסירהתערובתאתלהכניס.המים

מהאשלסירלמחיתמתאחדשהבצקעדדקות10-כנמוכה
קורנפלורולהוסיףללושישמתקררכשהבצק.לקירור
.ועדיןרךבצדנוצר.מאכלצבעילהוסיףניתן,הצורךבמידת

.בשמששנוצרותהצורותהבצקאתלייבשניתן



בוץ נקי

:מצרכים
סבונים מוצקים2

גליל נייר טואלט
מיםכוס וחצי -כוס

:אופן הכנה
גלילאתלקוביותולחתוך,הסבוןאתבפומפייהלגרדיש

עםלהתחיל.יחדהמרכיביםכלאתלערבב.הטואלטנייר
שאתםהבוץשלהסמיכותלמידתובהתאםמיםכוס

.מיםלהוסיף-רוצים



בצק מלח

: מצרכים
כוסות קמח רגיל2
כוסות מלח שולחן2
מיםכוס 1

:אופן ההכנה
ניתן.וחלקהאחידהלעיסההחומריםכלאתערבבו
כפותאתלהטביעאוצורותוליצורהבצקעםלשחק
הצורותעללשמורכדיהמשחקבגמר.רגלים/הידיים

במשךמעלות100שלבחוםבתנורלאפותניתן.שנוצרו
.מתקררכשהתוצרלקהולמרוח,שעות3



חול קינטי

:מצרכים
כוסות חול מסונן5

כוס קורנפלור1/2
כפית נוזל כלים1/2

מיםכוס 1

:אופן הכנה
אתמחליףאינוהמתכון.יחדהחומריםכלאתערבבו
וליהנותבולהתנסותכדאיאך,הקנויהקינטיהחול

שדומיםומהיתרונות,החולגרגיריביןשנוצרמהחיבור
.הקינטילחול



חול ירח

:מצרכים
כוסות קמח רגיל4

כוס שמן תינוקות1/2
מאכלצבע 

:אופן הכנה
למגענעיםירחחולנוצר.תינוקותוהשמןהקמחאתערבבו

לשחקמומלץ.במהירותומתפרקיםמתפורריםהתוצרים.ושמנוני
להוסיףישהצבעאת.מאכלצבעלהוסיףניתן.תיבהבתוך

.התינוקותשמןהוספתלפנילקמח

פלסטלינה

:מצרכים
כוסות קמח2
כוס מלח1
כפית קרם טרטר1
כפות שמן2
כפית צבע מאכל1
מיםכוסות 2

:אופן ההכנה
עד,בינוניתלהבהעלולבשללסירהחומריםכלאתלהכניס
שנוצרעדשתיים-דקהלבחושלהמשיך.מהדפנותנפרדשהבצק

.שיתקררלהמתיןמכןלאחר.מעטולערבבמהאשלהסיר.כדור
מספרבמשךפלסטיקבכלילאפסןשניתן,וגמישחלקבצק

.למקררלהכניסצורךאין.שבועות



בצק אווררי

:מצרכים
כוסות קמח3
כוס מלח1
כפות שמן 2
כוס מים1

:ההכנהאופן
אתפנימהבחשו.בקערהוהמלחהקמחאתערבבו
בצקקבלתעדהצורךלפימיםלהוסיףיש.והשמןהמים

.ומערוךסינרעםמאפהלמשחקימתאים.אוורירי



בצק קונפטי מנצנץ

:מצרכים

.להכין את המתכון של הבצק האוורירי

כוס נצנצים של קונפטי  1/2-1

:אופן הכנה

כמהתלוי,כוס1/2-1קונפטישלגדוליםנצנציםלבצקלהוסיף

.שלכםהבצקאתרוציםאתםמנצנץ



טיפ לסיום

וליצורלשחקיוכלושהילדים,אכילבצקלכםמתחשקאם
!לאכולכךואחר

.הפתרוןלהיותיכולשוקולדלכדורימתכוןכל
עםולקשטעיגוליםליצוראוצורותלקרוץאפשר

לאכולוגםועודסוכריות,שוקולדים,חמוציות,צימוקים
.משחקכדיתוך



?רוצים עוד פעילות מהנה עם הילדים

יוצרתחבילה
ומדעלמידה,יצירהערכות
3-6בגילאילילדים

!בתוכההחומריםכלעםהביתהאליכםשמגיעה
,האדםגוףחבילת,חללחבילת,יםחיותחבילת
!חדשהחבילהיוצאתחודשייםכל-לעולםמסביבחבילת
:כאןהזמינו

https://www.havilayozeret.com/

https://www.havilayozeret.com/

