
הצעות לפעילות בחיק המשפחה

איפה הלב? 
כדאי לדפדף יחד בספר ולעיין 

באיורים הצבעוניים. מה גדל על 
כל עץ? האם ילדיכם שמו לב 

שהסיפור נפתח בלב קטן בכיס 
של חנן הגנן ומסתיים בחמישה עצים בצורת לב? 

חפשו בין הדפים ונסו למצוא יחד את הציפור 
שמלווה את הסיפור.

משחק החושים
תוכלו לשחק יחד "מי מזהה את הפרי". 

מכסים את עיני הילדים במטפחת 
ונותנים להם פרי: האם הם יצליחו לזהות 

אותו? כדאי להנחות אותם להשתמש 
בחוש המישוש ובחוש הריח. אפשר גם 

לנגוס בפרי ולנסות לזהות אותו בעזרת 
חוש הטעם.  

פעמון ופזמון
רצוי לחזור ולקרוא את הספר כמה 
פעמים. הילדים יכולים להצטרף לפזמון 

החוזר "דין דין דון בפעמון", ולאחר כמה קריאות 
הם יכירו את הסיפור ויוכלו לספר אותו על־פי רצף 

האיורים.  

העצים שסביבנו
תוכלו לצאת יחד לטיול ולחפש עצים שגדלים בסביבה: 

האם הם מניבים פירות כמו העצים ששתל חנן הגנן?

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ושיחה נעימה!
Копию этих страниц на русском языке можно найти  в русской 

части нашего сайта www.pjisrael.org.

הורים יקרים, 
הילדים בסיפור אוכלים בהנאה את הפירות, אבל היכן מסתתר המטמון?  

הפלא שבטבע מובע בספר בחרוזים משמחים, המלמדים אותנו על פירות שונים, על 
צבעים מגוונים ועל תהליכים של זריעה וצמיחה המצריכים זמן וסבלנות.

  
"ִמֹכל ֵעץ ַהָגן ָאֹכל ֹתאֵכל" )בראשית ב, טז(

כמה נעים וקל להושיט יד אל עץ ולקטוף ממנו פרי טעים. כמה פשוט להוציא פרי 
איזו דרך ארוכה עובר הזרע עד שהוא  בו בתענוג. אך  ולנגוס  עסיסי מתוך המקרר 

הופך לפרי ראוי למאכל.  
בספר בראשית מתוארים גן עדן, המלא עצי פרי, ותפקידו של האדם בו — לעבוד את 
שהופקד  אוצר  הוא  והעצים,  הצמחים  ובתוכו  העולם,  עליה.  ולשמור  האדמה 

בידינו. המסורת היהודית מייחסת חשיבות רבה לזריעה, לנטיעה ולקיום העולם. 
חנן הגנן מוביל אותנו בעגלתו בעולם מלא פירות וצבעים. עולם שבכל צמח ופרי בו 
לדורות  גם  ויישא פירות  שימשיך  כדי  אותו,  ולטפח  עליו  לשמור  שצריך  מטמון  יש 

הבאים.

הפתעה באבוקדו
גם אתם יכולים להצמיח לעצמכם מטמון! לוקחים 

גלעין של אבוקדו, נועצים בו ארבעה קיסמים 
וטומנים אותו בצנצנת, כאשר הקצה המחודד 

פונה כלפי מעלה והחצי הרחב שלו טובל 
במים. תוכלו לעקוב אחר הנביטה: האם 

הגלעין שלכם גדל לעץ אבוקדו?

איפה המטמון?
אפשר לשחק "חפש את המטמון". מכינים 
פתקים עם רמזים, ומפתק לפתק הילדים 

מתקרבים אל המטמון המוחבא.

ספר מוביל לספר
האם אתם מכירים ספרים 

נוספים שכתבה ואיירה רינת הופר 
)למשל: "איילת מטיילת", "מפלצת 

סגולה"(? כדאי לחפש אותם בבית או 
בספרייה ולקרוא אותם יחד.

סלט פירות
מכינים סלט פירות! 

אפשר לקחת 
קלמנטינה, תפוז, 

תפוחים, תמרים ופירות 
נוספים ולהכין יחד סלט 

פירות טעים ובריא.

משרד החינוך המנהל הפדגוגי
האגף לחינוך קדם יסודי


