
הורים יקרים,
בשעה שהחיות השונות דואגות רק לעצמן, הילד עידו חס על החיפושית הקטנה 

ונותן לה מחסה מפני הגשם. סיפור על רגישות לאחר, על חמלה ועל דאגה לחלש.

"מתן אדם ירחיב לו" )משלי יח, טז(
נתינה לאחר תורמת הן למקבל והן לנותן. הפסוק מספר משלי מלמד שנדיבות אינה 
מחסרת מהנותן אלא מוסיפה לו ומעשירה אותו. משום כך תשומת לב לחלש ועזרה 
לזולת מלּווות פעמים רבות בתחושה טובה של סיפוק ושל קרבה. בסיפור "חיפושית 
בגשם" עידו מבחין בחיפושית, מרים אותה, נותן לה מסתור וזוכה לדגדוג נעים ביד. 

כל נתינה מטביעה בנו חותם.

רּוִתי ַּדְפָנה

חפושית ַבגשם
ִאּיּוִרים: ֲאִביֵאל ָּבִסיל

הצעות לפעילות בחיק המשפחה

מה אמרה הנמלה?
כדאי להתבונן יחד באיורים 
ולחפש לאורך הסיפור את 
המפגש של החיפושית עם 
כל אחת מהחיות: הנמלים, 

העכביש והחתול. תוכלו לבקש 
מילדיכם לספר את הסיפור 
במילים שלהם ולשוחח על 

ההבדל בין התגובה של עידו 
לתגובתן של החיות. 

מה עושה החיפושית?
תוכלו לצאת לחצר או לגן השעשועים ולחפש 

חיפושיות. אולי תמצאו אחת בין העלים או, 
כמו בסיפור, בארגז חול? אפשר להניח את 

החיפושית בעדינות על היד. האם היא מדגדגת 
את כף היד? האם היא נשארת לנוח או מיד 
פורשת כנפיים ועפה לדרכה? חשוב כמובן 

להחזיר את החיפושית לטבע.

מדגדגים את הדמיון 
דמיינו איך הרגיש עידו כשהחיפושית 
דיגדגה בידו ואיך הרגישה החיפושית 

הקטנה. אפשר לבקש מהילדים 
לקער את ידם ולדגדג להם את 

היד הקעורה. תוכלו לדמיין 
את החיפושית מטיילת על 

הבטן ולהמשיך לדגדג 
בנעימות זה את זה.

חיפושיות מאבנים קטנות 
תוכלו לאסוף אבנים עגולות וחלקות בגדלים 

שונים, לצבוע אותן בצבע גואש אדום, ולאחר 
שהצבע מתייבש לסמן עליהן קו חוצה בצבע 
שחור ונקודות לבנות. והנה יש לכם משפחה 

של חיפושיות!

מסתתרים מהגשם
החיפושית מצאה מחסה בידו של עידו. תוכלו 

לשוחח עם ילדיכם כיצד אנחנו מסתתרים מפני 
הגשם. אפשר לחפש בבית מטריות, כובעים או 

כל חפץ אחר שיכול להגן עלינו בגשם. כדאי 
גם לצאת החוצה ולהצביע על מבנים, תחנות 
אוטובוס וכניסות לחנויות בדרך לגן. האם גם 

הם מספקים מחסה מהגשם?

Копию этих страниц на русском языке можно найти  
в русской части нашего сайта www.pjisrael.org.

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ושיחה נעימה!


