
קטלוג סדנאות יצירה מהטבע

  לקבוצות ואירועים -ארגונים - חברות  

מועצות ועיריות - בתי ספר וגני ילדים

 

מהטבע סדנאות יצירה



בסדנאות אנו משלבים שימוש בחומרים
בשימוש חוזר לדוגמת קרטונים, קופסאות

פלסטיק....
 

היצירה בחומרים מהטבע מפתחת את היצירתיות שלנו

ואת הפליאה ממה שהטבע יוצר, מלמדת אותנו להשתמש

במקורות זמינים, מתכלים עם מינימום פסולת. 

 

הסדנאות היצירה של "מהטבע"

מבוססות על חומרים אשר אנו

מלקטים מעצים ברחבי העיר,

המושב ובשטחים פתוחים.

החומרים ברובם הם בתי זרע

של עצים, ענפים ועלים. 

 

 

על מהטבע
בתי-הזרע הם הכיסוי המגן על הזרע/זרעים של 

העץ כדוגמת אצטרובלים, ספלולים, תרמילים. 

ביצירה אנו מקפידים על עקרונות סביבתיים
וחשיבה על מינימום פסולת ויצירה של יצירות
יפות ושימושיות אשר ישמשו אותנו לאורך זמן.

אירועים - עמדות יצירה
 סדנאות לקבוצות
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סדנאות לקבוצות
 

הסדנאות שלנו מתאימות לילדים מגיל 4+ ועד מבוגרים, משפחות,
נערים ונערות. את אופי ומורכבות הסדנה נתאים לאופי הקבוצה או

האירוע. הסדנאות מתאימות גם למוסדות החינוך השונים.
 

פעילות למשפחות - סדנאות לבתי ספר - סדנאות לגני ילדים - סדנאות לאירועים בסבבים - סדנאות למבוגרים

ניתן לקיים את הסדנאות בסבבים וכמו כן להוסיף הדרכה\פעילות
בתחילת הסדנה המחברת את היוצרים עם חומרי הטבע השונים

אשר איתם ניצור.

הסדנאות יכולות להתקיים בשטח פתוח\סגור.
 

ניתן לצרף לסדנה שולחנות ומחצלות.

בקטלוג תראו סדנאות אשר מומלצות לחג\מועד
מסויים בשנה.



אירועים - עמדות יצירה
 סדנאות לקבוצות

סדנאות לפי מוועדים וחגים

הסדנאות שלנו מתאימות לילדים מגיל 4+ ועד מבוגרים, משפחות, נערים ונערות. 

את אופי ומורכבות הסדנה נתאים לאופי הקבוצה או האירוע. 

הסדנאות מתאימות גם למוסדות החינוך השונים, ניתן לקיים את הסדנאות בסבבים וכמו כן להוסיף הדרכה\פעילות בתחילת

הסדנה המחברת את היוצרים עם חומרי הטבע השונים אשר ניצור איתם.

 

ל - 050-8335796ליצירת קשר בו י טו שנ
fromthenatureart@gma i l . c om

סדנאות יצירה מהטבע
 

לפרטים נוספים

אודות הסדנאות

לחצו על התמונות
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מחצלות
שולחנות לישיבה נמוכה

שלט המתאר את היצירה
  עמדת דוגמאות 

עמדה עם תמונות העצים מהם לוקטו חומרי היצירה.
שלטי הסברה שונים בהתאם לסוג היצירה 

עמדות היצירה יפות ובעלות אופי של טבע ושימוש חוזר.
העמדות מגיעות עם כל הציוד הדרוש 

 

 

עמדות יצירה לאירועים מושביים ועירוניים - עמדות יצירה לימי גיבוש - עמדות יצירה לפסטיבלים וחגיגות 

עמדות יצירה לאירועים
 

העמדות מגיעות בגדלים שונים, החל מעמדות של 20 משתתפים בו זמנית ועד עמדות של 100 משתתפים בו זמנית



הכנת מובייל המשלב שימוש במגוון רחב
של חומרי טבע.

 

הכנת עיסת אדמה ופיסול כלי
בשילוב חומרי טבע

 

הכנת מחזיקי מפתחות, עגילים, צמידים
ושרשראות מחומרי טבע.

תכשיטים מהטבע
 

מתאים לטווח גילאים רחב והחוויה והתוצר נשארים
איתנו לאורך זמן. 

כל משתתף יכול לצאת עם כמה תוצרים ללא הגבלה.

הכנת מנדלה מחוטי טריקו בשילוב
חומרי טבע.

מנדלה מהטבע
 

מובייל מהטבע

זוהי פעילות נהדרת לנערים, מבוגרים או משפחות. 
הסדנה מגיעה עם מעמדים מיוחדים להכנת

המובייל בתלייה.

פיסול מאדמה
 

 | פסלונים | קערה | מעמד לנר שבת | אגרטל | 
ניצור ביחד משלב הסינון, לישה, פיסול וקישוט בחומרי טבע

 

גיל ללא ליווי הורים גיל עם הורים מיוחד לחגים עמדת יצירה סדנה לקבוצה

6+

4+

7+

5+

9+

5+

פעילות המשלבת יצירה עם חוטי טריקו בשילוב חומרי
טבע. ניתן לפתוח את הסדנה בהסבר על המנדלה

ופירושה בתרבויות שונות.

4+

3+



גיל ללא ליווי הורים גיל עם הורים מיוחד לחגים עמדת יצירה סדנה לקבוצה

12+

10+

6+

4+

6+

4+

10+

6+

הכנת לוכד חלומות מענפים קלועים
בשילוב חומרי טבע. 

 

לוכד חלומות מהטבע
 

את הסדנה נפתח בהסבר על חלומות, חלימה ולוכדי
חלומות בתרבויות שונות.

 

הכנת מקלעת עגולה מענפים בשילוב חומרי
טבע נוספים.

 

מקלעת הטבע
 

את הסדנה נפתח בחיבור לחג השבועות \ ט"ו בשבט.

ט"ו בשבט 
 שבועות

הכנת מובייל מגן דויד מחומרי טבע עם או
בלי חוטי צמר.

מובייל מגן דויד
 

את הסדנה נפתח בחיבור ליום העצמאות \ ל"ג בעומר.

יום העצמאות 
ל"ג בעומר

הכנת מנדלה קלועה מענפים בשילוב חומרי
טבע וחוטי צמר

מקלעת מנדלה מהטבע
 

את הסדנה נפתח בחיבור לט"ו בשבט \ שבועות

ט"ו בשבט 
 שבועות



גיל ללא ליווי הורים גיל עם הורים מיוחד לחגים עמדת יצירה סדנה לקבוצה

8+

4+

6+

4+

6+

4+

8+

6+

סוכות

חנוכה

ט"ו בשבט 
 שבועות

ברכת בית \ שלט לחדרראש השנה 
ברכת בית לשנה החדשה \ שלט לחדר ולבית 

מתרמיל עץ הצאלון בשילוב חומרי טבע וחרוזים
את הסדנה נפתח בחיבור לראש השנה 

קישוטים לסוכה מענפים וחוטי צמר בשילוב
חומרי טבע נוספים

 

קישוטים לסוכה
 

את הסדנה נפתח בחיבור לחג הסוכות

הכנת חנוכיה מעיסת אדמה בשילוב
חומרי טבע

 

חנוכיית אדמה
 

את הסדנה נפתח בחיבור לחג החנוכה

הכנת נול מקרטון וקישוטו בחומרי טבע שונים

אריגה מהטבע
 

את הסדנה נפתח בחיבור לט"ו בשבט \ שבועות



גיל ללא ליווי הורים גיל עם הורים מיוחד לחגים עמדת יצירה סדנה לקבוצה

8+

4+

6+

4+

6+

4+

6+

6+

פסח

נוביגוד
קריסמס

יום כדור הארץ
יום האקלים
ט"ו בשבט
שבועות

שבוע איכות סביבה

ט"ו בשבט 
 סוף שנה.

הכנת מסגרת לתמונה מקרטון בשילוב חומרי טבע. יום המשפחה.

מסגרת מהטבע
 

הסדנה מיועדת לילדים בגילאי 4-8 כפעילות הורים וילדים. 
 

הכנת בית נר לשבת וקישוטי שולחן לחג מאדמה
בשילוב חומרי טבע

 

בית נר
 

הכנת קישוטים קטנים לעץ חומרי טבע בשילוב
חוטי צמר וחרוזי עץ.

 

קישוטים לעץ
 

פעילות משחקית בנושא
עצים וטבע 
בשילוב יצירה

צרו קשר לפרטים נוספים 



ע ממכם נשמח לשמו
ל - 050-8335796 בו י טו שנ

fromthenatureart@gma i l . c om
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