
ערכות המדע והיצירה שלנו

סקרנות כדרך חיים

עולם המגנט
קוביית עץ ממוגנטת לתליה 

על המקרר, 
תוך למידה על כח המגנט

קופים לוליינים
לומדים על שווי משקל דרך 

יצירה

• קוביית עץ
• מגנט

• עיניים זזות 
• דבק למדריכה

• ערכת פעילות- 
לוליין ו- 4 קופים  

4 ₪ לערכה

2.5 ₪ לערכה

מטוסים- תגליות והמצאות
עולים על המטוס ויוצאים 

למסע עולמי

• מטוס 
• מקל 

• פלסטלינה 
2.5 ₪ לערכה

בעלי חיים- ציפור שווי 
משקל

ציפור שלום, שעומדת על קצה 
האצבע

• ציפור 
• פלסטלינה 

2.8 ₪ לערכה

מוסיקה מכושפת
תוף איכותי עליו אפשר לנגן..

ולנגן

• גליל
• מקל 

• בלון  

3.5 ₪ לערכה

עולם המים- 
הכנת מבחנה עם דף תצפית 

לכל ילד

• מבחנה
• כדורי ג׳ל
• דף תצפית

• פיפטה

3 ₪ לערכה

סוסון ים
כח הכבידה ושווי משקל

• סוסון
• כוסית

• מדבקות קטנות
• סרט

3 ₪ לערכה

• לכל ערכה יתווסף מערך כתוב.  
• הערכות פשוטות לתפעול, ועם זאת יפות ומרשימות. 
• המחירים נכונים למינימום 500 יחידות )מכל ערכה(. 

• המחירים כוללים הנחה על כמות. לא כוללים מעמ.
• המחיר כולל משלוח לנקודה אחת. 

• קיימת אפשרות לחלוקה לפי כמות ילדים בגן )בתוספת תשלום(.

ערכות המדע שלנו
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ערכות היצירה שלנו

מציירים בכפות הידיים
לומדים שיטה לציור בעזרת 

כפות הידיים

עולם האגדות- תיאטרון 
אצבעות

יצירת סיפור שלם באצבעות

יער המשאלות הקסום
יער בתלת מימד

בעלי חיים- מובייל פרפרים
פרפרים יפהפיים נתלים זה מעל 

זה

בעלי חיים- אריה וחתול
חיות בתלת מימד

• חוברת יצירה 
  צבעונית

• אביזרי קישוט 

• ארבע דמויות 
  מקוריות

• מסך תלת מימדי 
• פלסטלינה 

• עץ 
• חרוזים, אטבים
  ופתקי משאלות

• פרפרים
• חוט 

• חרוזים 

• 2 חיות 
  להרכבה עצמית 

3.5 ₪ לערכה

2 ₪ לערכה

4.5 ₪ לערכה

3.5 ₪ לערכה

2 ₪ לערכה

משלי חיות
יוצרים פנקס חיות דמיוני

• ערכת 4 חיות  
3.5 ₪ לערכה• סיכה מתפצלת 

עולם הרגשות
הכנת ספינת רגשות עם חלונות 

נפתחים

• ספינה 
• סטריפ רגשות 

• מדבקות
• מגנט

3.5 ₪ לערכה

האריה והעכבר
מכירים את המשל ויוצרים מסכות

• מסכת אריה 
• מסכת עכבר

• חוט גומי
• המשל- צבעוני  

3.5 ₪ לערכה

חוברת צביעה וציור
סביב סיפורי אגדות, יצבעו 

ויציירו הילדים אבירים ונסיכות
3.5 ₪ לערכה• חוברת צבעונית


