
המלכה הקטנטנה

כתב: אתגר קרת / איורים: תמי בצלאלי

הצעות לצוות הגן

המשך בעמוד הבא

גננת יקרה,

כמה טוב להיות מלך, להיות שליט בממלכה קטנה, להוציא צווים מלכותיים, 
ומתברר  בבדידות,  ּוה  מלו רמות. אלא שלפעמים המלוכה  לקבל תשואות 

שאפילו מלך זקוק לחבר אמיתי.

בחירות  ועל  התחשבות  על  חברות,  על   - רבדים   מרובת  פיוטית  אגדה 
בחיים.

 

 "קנה לך חבר" )אבות א, ו(

השפעתם  את  בחיינו,  טובים  חברים  של  חשיבותם  את  המדגישים  רבים  מקורות  היהודית  במסורת 
טובה  לחברות  להגיע  כדי  איתם.  הקשרים  בטיפוח  להשקיע  שכדאי  המאמצים  ואת  עלינו,  הטובה 

ועמוקה צריך ללמוד גם לוותר, להתחשב ולראות את צורכי האחר.

יחסים בין חברים מעסיקים מאד את ילדי הגן. כמו בממלכה הקטנטנה בסיפור, ל"ממלכת הגן" חוקים 
וכללים, זכויות וחובות. הילדים מבלים בגן שעות ארוכות יחד - משחקים, משוחחים, בונים ויוצרים. בין 

הילדים נרקמות חברויות, ולפעמים גם קיימת תחושת בדידות. 

בגן, כמו בכל אינטראקציה חברתית, נבנים "תפקידים" חברתיים. משפט שאנחנו שומעים מדי פעם 
בגן, "את/ה לא מחליט/ה עלי", מופנה לא מעט גם כלפינו, המבוגרים, מבטא את הרצון לעצמאות 
בתוך  ולגלות  מנהיג,  ופעם  מובל  פעם  להיות  לעצמם  להרשות  לילדים  לאפשר  עלינו  ולבחירה. 

עצמם פנים חדשות בכל פעם.

"הממלכה הקטנטנה" מזמן לנו שיח על געגוע וחברות, על בדידות ועל נתינה לאחר. אנו מקווים 
שהסיפור יסייע לך להתייחס למצבים חברתיים בגן ולחזק את הקשרים החברתיים בין הילדים.  



 רעיונות לשילוב בגן

האיורים בספר משקפים את האווירה הקסומה של האגדה הדמיונית. כדאי להתעכב עליהם ולשאול   •
את הילדים, למה לדעתם בחרה המאיירת לצייר את הממלכה בתוך ספר? 

האם שמתם לב לגודל התותים בסיפור? בעזרת איזה כלי רכב הגיעה העלמה לממלכה הקטנה?   •
תוכלי לבקש מהילדים לחפש עוד רמזים לכך שהממלכה הקטנטנה היא ממלכה דמיונית. מה אתם 

הייתם מוסיפים בממלכה הדמיונית שלכם? 

־החברות בין הדמויות בסיפור מתבטאת ביכולת שלהן לדאוג זו לזו, ולפעמים לוותר על דברים החשו  •
בים להן. אפשר לשוחח: מה אתם עושים עבור החברים שלכם? איך אתם דואגים להם?  האם גם 

אתם מוותרים לחברים שלכם?

המלך בסיפור מוותר על החיים בארמון כדי לא להיות לבד. תוכלו לשוחח עם הילדים, האם לדעתם   •
היה לו קשה לוותר על החיים בארמון? האם הם יכולים לחשוב על פתרונות אחרים? מה הם הייתם 

עושים במקומו? 

על המכתב ששולח המלך לנתינו מופיע חותם מלכותי בצורת תות. כדאי להסביר לילדים איך פעם   •
חתמו על מכתבים רשמיים ולהכין יחד חותמות  בצורות שונות. אולי תרצו להמציא חותם מיוחד 

לגן שלכם?

הסיפור מתאר רגש של געגוע בעקבות פרידה. גם ילדי הגן נמצאים בשלב בו הם נפרדים מהגן   •
ולעיתים גם מחברים טובים. תוכלו להעלות יחד רעיונות כיצד שומרים על קשר בחודשי הקיץ 
ובשנה הבאה. אם תרצו תוכלו להכין עם הילדים מכתבים או ציורים אחד לשני שישלחו במהלך 

הקיץ ויתקבלו בהפתעה. 

חברת הילדים בגן התגבשה במהלך השנה, הילדים למדו לאהוב ולהכיר אחד את השני. אם יש   •
בגן קבוצה שעולה לכיתה א' וקבוצה שנשארת לשנה נוספת בגן, יוכלו הקבוצות להכין זו לזו 

מתנות. אולי הצעירים יכינו קלמרים לבוגרים, והבוגרים יכינו קופסאות אוכל. 

זהו הספר האחרון שנשלח אליכם השנה, כדאי לחזור ולקרוא ספרים 
נוספים שאהבתם ולהיזכר בהרפתקאות אחרות...

קיץ נעים מספריית פיג'מה!


