דברים משמחים בחורף
השבוע פרסמתי בעמוד הפייסבוק של החנות בקשה להכנת רשימת דברים שמשמחים אתכם בחורף -היו
מלא תגובות עם רעיונות מעולים אז סידרתי אותם לפי נושאים -דברים אכילים ,דברים מחממים ,פעילויות
שכיף לעשות בבית בחורף ודברים משמחים שקורים מחוץ לבית 
מקווה שהרשימה תהיה לכם שימושית ומשמחת!
לילך
פעילויות מהנות בבית

כיף מחוץ לבית

סריגה ליד תנור עצים עם
כוס שוקו מקופלת

לראות את פרחי החורף:
רקפות ,נרקיסים ,נוריות
וכלניות

אכילים
תותים

מחממים
פיג'מה מפנקת /וואנזי

אוויר צלול

קרמבו

שמיכת פוך

שירים עם מוד חורפי
שמחממים את הלב

שוקו חם

מצעי פלאנל -איזה
שדרוג זה בחורף!!!

התכרבלות עם המשפחה/
חתול /כלב /בן זוג

גינה פורחת וריח של גשם

תה צמחים

גרביונים

קריאת ספרים מתחת לפוך

חורף מביא איתו את
חנוכה הצבעוני והמואר
שזה נפלא ,את ט"ו בשבט
הרענן והירוק להפליא ואת
פורים הססגוני

מרק רותח (מרק בצל,

צעיף

לרקוד בגשם בלי מטריה

קשת בענן-חורף במלוא
הדרו ויופיו

קפה הפוך

בקבוק חם

ללקט פטריות

ללכת לים ! המקום הכי
יפה בעולם ...בעיקר
כשיורד גשם

אבוקדו

מגפיים

לשבת מול התנור גז (אח)

ערמונים קלויים

גרביים משמחים

סחלב

תנור עצים

חמין

מקלחת חמה שלא
רוצים לצאת ממנה

חלב חם וקינמון

כובע צמר

סופלה שוקולד חם

סוודר

פירות הדר ובמיוחד פומלות חורף זה כשהשותפים
שלי זוכרים שאני בדרך
הביתה אחרי יום ארוך
ומדליקים את הבוילר
בלי שביקשתי
שטרודל תפוחים

מטריה צבעונית

עם ספר טוב
לקחת מטריה ,לדלג בין
טיפות הגשם ,לצלם ולתעד
את היופי שמסביבנו

נסיעה ברכב ואדים על
החלון ומוזיקה שעושה טוב
בלב
הכי כיף בחורף זה
להתכרבל אחרי מקלחת
חמה במיטה עם פיג'מה
מגניבה ,לשתות כוס שוקו
חם עם קצפת ...ולראות
סרט טוב ! כמובן שעדיף
בשניים
ספר מתח מתחת לפוך

לפתוח חלון ולהריח את ריח
הגשם באוויר ולחשוב
שהפרחים שמחים עכשיו,
כשיורד גשם
להישאר בבית שבחוץ הכל
נושב וסוער

לשמוע את הגשם על הגג

ריח האדמה הרטובה אחרי
הגשם

לקפוץ בשלוליות

