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בדים בהירים גזורים לצורת מלבן
(או לכל צורה שתבחרו) .אפשר להשתמש
במצעים ישנים או לקנות בד בהיר.
עיפרון.
טושים (טושים מיוחדים לבד יהיו עמידים
בכביסה ,אבל אפשר להשתמש גם
ברגילים).
אופציות :מקל של מטאטא להשחלת הדגל,
דבק דו־צדדי ,דבק לבד ,דבק חם או
חוט ומחט.
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 .1מציירים בעיפרון על הבד
את הדוגמה של הדגל
וצובעים .אם רוצים,
מוסיפים את שם המשפחה
(חשוב להשאיר בצד ימין
שוליים של שבעה ס"מ
בלי ציור).
 .2הופכים את הדגל כך
שהציור כלפי מטה.
 .3מניחים את המקל על
השוליים שהשארתם.

 .4מקפלים את הבד
על המקל ומדביקים
או תופרים.

 .5הופכים (כך שיראו את
הציור) ותולים במרפסת.
אפשר גם לתלות ללא
מקל על החלון או הדלת
בעזרת דבק דו־צדדי.

צילום :נעמה אורבך ,בעלת הבלוג "סימני דרך",

מה צריך:

אופן ההכנה:

NaamaSimanim.co.il

ום הולדת למדינה הוא זמן טוב לדבר
עם ילדים על מדינות והסמלים שלהן
– בולים ,מטבעות ,שטרות ,דגלים
ועוד .הרחובות מעוטרים בדגלים בכחול־לבן
וזה זמן נהדר למשחק משפחתי ב"נדמה לי":
מה היה קורה אילו המשפחה שלנו הייתה
מדינה? איזו מין מדינה היינו?
עם ילדים גדולים יותר אפשר לדבר על
הערכים של המדינה־משפחה :מה היה חשוב
במדינה שלנו? אילו חוקים היינו רוצים
לחוקק? מה היה התפקיד של כל אחד מבני
המשפחה במדינה המומצאת שלנו? מי היה
ראש הממשלה? אחרי השיחה אפשר לפנות
ליצירה – לתכנן יחד דגל משפחתי .לחשוב
על הצבעים ,הצורות והציורים שהכי מתאימים
ומאפיינים את המשפחה שלכם :מה אתם
אוהבים לעשות יחד? איזו אווירה הייתם רוצים
שהדגל ישדר? מה כל אחד מהחלקים בציור
מסמל?
ילדים צעירים לא צריכים הסברים ויכולים
לצייר כרצונם איך הם רואים את המשפחה
שלהם .עם הגדולים אפשר לחשוב ולתכנן
מראש דגל אחד או אולי כמה.
הפעילות מתאימה גם לקבוצת ילדים:
כל אחד מכין דגל של המשפחה שלו.

