בתוך השגרה החדשה ,בין מטלות הבית ,משימות בית הספר והזום ,מצאתי ,שאת הנשימה
שלנו והביחד ,אנחנו אוהבים מאוד לעשות סביב שולחן ומחברת ציור ,סקאצ׳בוק.
רגעים של ביחד ולחוד בו זמנית ,בתוך שפע של אפשריות וגילוי .מפגש השראה של
משפחה .כל אחד עובד בסקצ׳בוק שלו תוך חוויה של שיתוף רעיונות ,מחשבות ,טכניקות,
טריקים ,משחקיות ,שיחה טובה ,צחוק והרבה כיף.
הרעיון עובד עם מגוון טכניקות וחומרים ,בהתאם למה שיש בבית ומתאים לכל גיל.

 הצעה ליצירת שגרה של יצירה פשוטה ויומיומית בבית -איך מתארגנים לשגרת יצירה כזו?
רגע לפני שמתחילים כדאי לאסוף את כל מה שצריך לפינה אחת ,או בכוננית או על מדף
לצד שולחן או קופסא מסודרת .אפשר גם לעבוד על רצפה .הרעיון שהכל יהיה זמין ופשוט
להתארגנות.

מה כדאי שיהיה?
כל מה שיש בבית יכול להתאים לעבודה כזו ,אם חסר ,נסו לאלתר .זה חלק מהעיניין.
דבק

ניירות וחומרים ממה שיש בבית:

נייר דבק  /וואשי טייפ

ניירות בצבעים ,כאלה שעמדתם

מספריים

לזרוק ,חומים ,עיתונים ,מגאזינים,

סכין חיתוך

קטלוגים ,תכניות אדריכלים ,מפות,

צנצנות למים

מפיות ,שאריות סוגי בדים ,דפים

מכחולים מכמה סוגים

מספרים ישנים או מאטלס ישן,

צבעי מים ,גואש ,אקריליק

דפים ממחברת חשבון ,מחברת

עפרונות צבעוניים ,גירי צבע

תווים ,מדבקות ,מעטפות ,ניירות

עפרונות רישום אם יש

שקופים ,גלויות ,בולים ,ניירות/

ואם תרצו ,מוסיקה

אריזות מתנה ,ציורים ישנים שלא
אכפת לגזור מהם ,עלים ,פרחים
מיובשים ועוד ככל העולה על
רוחכם.

איזה מחברות?
אם יש מחברות סקאצ׳בוק (עדיף דפים קצת עבים) .אם אין אפשר לקחת ספר ישן או יומן
ביה״ס ישן .אם אין ,כל מחברת תתאים ואפשר גם להכין מחברת לבד.

מתחילים...
עבודה במחברת מאפשרת התנסות בחומרים וחיבורים השונים ,עצם הפעילות היא הדבר
המשמעותי ולא התוצאה .יש שיש להם מיד רעיון ויתחילו בעבודה ואחרים ירצו עזרה,
הנה כמה רעיונות להתנעת עבודה.

קופסא של השראה
בקופסא יהיו מילים ודימויים שגזרתם מעיתונים ומגזינים שאספתם.
מילים -כל אחד תורם  5רעיונות או מילים ,דברים פשוטים כמו למשל -פרחים ,סופרמן ,בית,
כלב ,פנס .או גם קו ,משולש ,כחול ,מסולסל ,קטוע .אפשר גם שורה משיר ,או טקסט גרפיטי
שראיתם בטיול היומי ברחוב .בקופסא הכניסו גם דימויים -דברים שגזרתם ואספתם מהחומרים
שיש לכם .בתחילת עבודה אפשר לשלוף באופן אקראי ולתחיל לעבוד עם מה שיצא.

סימני דרך
אפשר לצייר או להדביק התחלות קטנות .שרבוט ,טקסט ,מגזרות נייר או מגזין ,רישומים קטנים
לאורך דפים במחברת במרכז הדף או בקצוות ,ככה באופן אקראי .כשתתחילו לעבוד ,תפגשו
דף עם התחלה של משהו וממנו תמשיכו.
עם רשות ,אפשר גם לצייר או ליצור התחלות כאלה אחד לשני במחברת.

הפתעה
תבחרו חומר או דימוי שאתם לא משתמשים בו בדר״כ .למשל שימוש בחוט ומחט לציור ,יצירת
חיתוך חלון בדף ,טיפות של נר צבעוני כהתחלת עבודה או ציור בנר ,הדבקה של חול...ועוד
ועוד...
עם רשות ,אפשר ליצור הפתעות כאלה אחד לשני.

מחברת שרשרת
מערבבים מחברות ,כל אחד מצייר ומעביר למישהו אחר עד שיש אוסף של התחלות ,בדף אחד
או בכמה דפים.
** לגדולים יותר (כיתה ז׳ ומעלה) ,אם רוצים אתגר ,אפשר להציע עבודה מתוך התבוננות,
כמו טבע דומם או עבודת רישום מתוך תמונה.

משתפים
בסוף מפגש כזה אפשר לצלם את המחברות פתוחות ביחד או לחוד ולשלוח לסבים ולסבתות
או לחברים .אפשר גם להקדיש מפגש שולחן כזה למישהו שיש לו בדיוק יומולדת או שסתם בא
לכם לשמח.

נשמח שתשתפו גם אותנו ,הקישור לשיתוף בהמשך.
בהצלחה!
הנה כמה דוגמאות ממחברות שלנו וגם מהרשת:

דוגמא לדף התחלה

