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צעצועים מותרים
לידה עד שנה:
משחקים זוהרים ,שטיחוני פעילות ,מראות בטוחות ,נשכנים ,טבעות ,צעצועי בדים ,בובות
רכות ,חיות ממולאות ,צעצועי דחוף ומשוך ,מיון פשוט של צורות ,קוביות רכות ,מכלים
שניתן להכניס זה בזה ,ספרי תמונות מקרטון ,משחקים לאמבטיה
• צעצועים רכים ,מתנועעים בעלי צבעים מאירים העומדים על בסיס איתן
• קשקשנים-קלים ,לפחות בקוטר של  4ס”מ שגם במצב מכווץ ,או מקופל יישארו גדולים
• כשהילד מתחיל למשוך דברים לפיו-להוציא צעצועים בעלי שרוכים או חוטים ,להימנע
מבובות בעלות שערות פרווה נושרות
• יש להימנע מצעצועים רכים וגדולים שבמיטה עלולים לגרום לחנק .כאשר הילד עומד
הם יכולים לשמש כמדרגה ולנפילה מהמיטה
גילאי שנה עד שלוש:
צעצועי קופסא ,צעצועי רכיבה ,כלי מטבח ,מוסך ,תחנת דלק ,בגדים ואביזרי לבוש ,בובות,
צעצועי דחוף ומשוך ,צעצועי חצר ,ארגז חול ,פאזלים ,כלי רכב -צעצוע ,צעצועים המייצגים
חפצים  -טלפון ועוד .ערכות יצירה ,קוביות בניה ,משחקי מיון ,כלי נגינה ,ספרים וכדורים.
• צעצועים מתנועעים ( בימבה ,עגלת בובות) לא בקרבת מדרגות .צעצועים שניתן לרכב
עליהם צריכים להיות יציבים ומסוגלים לשאת משקל רב ממשקל הפעוט
• משחקי כאילו  -אין לתת לילד לשחק במכלים ריקים של תרופות וחומרי ניקוי וכן לא
סירים ומחבתות
• יש להוציא שרוכים מהבגדים
• מוטוריקה עדינה  -השחלה של חרוזים גדולים ,התאמה בין חלקים גדולים
גילאי שלוש עד חמש:
אופניים וקסדה ,טייפ הקלטות ,משחקי יצירה ,משחקי השחלה ,צעצועי חצר ,אביזרי
למשחקי ‘כאילו’ ,ספרים ופאזלים
• רכיבה על אופנים  -המתאימים לילד וקסדה
• מוטוריקה עדינה  -ערכות יצירה ושימוש במספרים בלוויית מבוגר
• משחקי בריכה  -יש להימנע מצעצועים מתנפחים

