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תיות משפחתמונות ספי רעיונות לאו

 לקיץ
 

חופשה יוצאים לפעילויות ספורט  במהלך ה -צילומי ספורט •

פינגפונג, צלילה, ומצטלמים: הליכה, ריצה, שחייה, 

מי אלוף  -וכו' כדורסל, כדורגל, מתקני ספורט בפארקים

 הגוף במשפחה?

מצלמים כל מה שקשור למים שפגשנו  -צילומי מים •

חופים, בריכה, נחל, מפל ואפילו ברזיות,  -בחופשה

 בקבוקים, או שלוליות. )טוב את זה בטח לא תמצאו...(

 מכינים ארוחות יחד ולחוד ומצלמים אותם. -מאסטר שף •

. )כן יש כאלו, והפירות ם-י-מ-י-ע-חפשו מתכונים בריאים וט

 והירקות מצטלמים מצויין(.
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  -שההצלמו את כל החיות שפגשתם בחופ -צילומי חיות •

)מי מצליח לצלם  חנה הקיץ.בטיולים, על יד הבית או במ

 מקרוב יתוש?(

ת/ מוציא ציורים/ קשקושיםם על קירו מי   -י גרפיטיצילומ •

חלון  לו אצלנו בבית. )טושים מחיקים עלאו אפי -מדרכות

 .נחשבים גם הם לגרפיטי(

כמה שלטים שונים הצלחנו לצלם בחופשה  -צילומי שלטים •

אחת? פשר אפילוו לעשות תחרות משפחתית. ממתאים 

 '.וחד לילדים לפני שעולים או שסיימו  כיתה אבמי

כמה כלי תחבורה הצלחנו לצלם?  -צילומי תחבורה •

מכוניות שונות, רכבת, מטוס,  כלי תחבורה במוזיאון, או 

שביל  -אופניים. אפשר להוסיף גם מסלולי תחבורה

 אופניים, כביש, שביל, או מסלול טיסה.

 לכמה תמונות הצלחתם להגיע במהלך החופשה?

 -בהבעה יומיתצלמו את עצמכם מידי יום  -צילומי הבעות •

או רגועים תקוע במחשב, ראש שמח, מתלהב, משתעמם, 

 במיוחד על הערסל בחצר. אפשר להוסיף משפט מסביר.
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 כמה כובעים שונים הצלחתם לצלם? -צילומי כובעים •

 )בקשו רשות מאנשים זרים(.

בוחרים שירים ומצלמים תמונה הקשורה  -צילומי שירים •

 לשירים שאנחנו אוהבים.

.  הצטלמו בכל פעם שאתם אוכלים גלידה -הצילומי גליד •

 ף טעמים וצבעים..(כדאי להחלי)

עם חברים, משפחה או אנשים  נפגשים -צילומי חיבוק

 מתחבקים ומצטלמים. חדשים, 

 צלמו כל ווצאפ או הודעה בפייס -הודעות מדליקותצילומי  •

 נסטוש שאהבתם.או באי

צלמו כלי נגינה שפגשתם, שניגשתם,  -תמונות מוזיקליות •

)גם את המנגן על המדרכה או הזמר בהופעה שראיתם. 

 בפארק(. כמה מוזיקה היתה לנו בחופשה?

 

 חשוב:

משתתפים סבתא וכו'(  )כולל סבא,פחה כל בני המש •

 ביצירת הקובץ.
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פעם ביומיים הורידו את התמונות מהטלפונים  •

 שלושה.

או  אפשר ליצור מצגת, סרטון שיעלה בסוף ליוטיוב, •

 (.לופה ודומיואפילו להכין ספר מזכרת )

 ו אחד לשני על רעיונות ועודדו יצירתית.פרגנ •

 

 מדוע זה כדאי:

וכולם  חוויה משפחתית משותפת שכולם בה שווים -

 והיא נשזרת כחוט שני במשך החופשה. תורמים

 ליך מתמשך, מה שמגביר את הסבלנותיוצרים תה -

שלב אחר  שקיע בתוצר להדחיית הסיפוקים ומלמד 

 שלב.

 ביחד מהנה!זמן יותר  -

 

 

 ה,חופשה נעימה ובטוח

 שלומית לויט

 עץ החשיבה
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