
ם, יקרי רים  הו

שלומד  מי  בתוכניות.  בשינויים  צורך  יש  או  תקלות  קורות  רבות  פעמים  טעות?  מתקנים  איך 
לראות בקושי או בטעות אתגר, עשוי לגלות פתרונות מפתיעים ומוצלחים. בסיפור שלנו, תיקון 

ועוד תיקון הופכים סיר מרק קטן ומלוח לסעודה גדולה וטעימה במיוחד. 

"אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן״                                          
רבי נחמן מברסלב

עקרון התיקון הוא אחד מיסודות היהדות. גלגולו של המרק שבסיפור מזכיר חוויות מחיינו. מי לא 
מזג בטעות יותר מדי חלב לקערת דגני הבוקר, או טעה בכמות המלח בסלט? 

ילדים ומבוגרים טועים לא פעם בתחומים שונים, ואתגר ההתמודדות עם טעויות מלווה את האדם 
ואת סביבתו לאורך החיים. הציטוט מדברי רבי נחמן מברסלב מדגיש שכשם שאנחנו בטוחים שאפשר 
לקלקל, עלינו להיות משוכנעים שניתן גם לתקן את מעשינו ולהפוך שגיאה ליתרון וטעות להצלחה. 

 Копию этих страниц на русском языке можно
 найти  в русской части нашего сайта 

.www.pjisrael.org

קריאה נעימה ופעילות מהנה!

הצעות לפעילות בחיק המשפחה

"אציל את המרק!" אפשר לקרוא יחד את הסיפור ובכל פעם 
שהענק מכריז: "אציל את המרק!", לעצור ולבקש מהילדים 
ולחפש  באיורים  יחד  להתבונן  כדאי  המשפט.  את  להשלים 

פרטים שאינם מוזכרים בסיפור האם שמתם לב לציפור? 

◦
כלי  בעזרת  הסיפור  את  להמחיז  אפשר  הסיפור:  את  ממחיזים 
בישול. מוציאים סירים בגדלים שונים, כף ומצקת ומכינים מרק 
דמיוני. הילדים יכולים להציג ולספר את הסיפור במילים שלהם. 

◦
אפשר לתקן! מה קשה או דורש תיקון בבית? החדר צפוף ומלא 
חפצים שאין בהם שימוש? תוכלו להציע לילדיכם לבחור כמה 
צעצועים שאינם בשימוש ולמסור אותם לילדים צעירים יותר. 
ומחפשים  משעמם  אותו.  להדביק  ניתן  אולי  שבור?  המשחק 
ספר חדש לקריאה? אפשר לאסוף יחד כמה חברים ולהחליף 
הקשיים  בזיהוי  הילדים  עם  להתייעץ  כדאי  ספרים.  ביניכם 

ולברך אותם על מציאת פתרונות יצירתיים.

◦
מתוק או מלוח? אפשר לערוך יחד ניסוי טעמים: לוקחים שתי 
צלחות זהות, שופכים אל תוך צלחת אחת מעט סוכר ובשנייה 
מתוק  זה  אם  ולנחש  לטעום  מהילדים  מבקשים  מלח.  מפזרים 
או מלוח. האם הם הצליחו לזהות את הטעמים? בהמשך אפשר 
לשוחח על העדפות של בני הבית ולהכין ארוחת ערב משפחתית, 

שכוללת מנה מלוחה, מנה מתוקה, משהו חריף ומשהו חמוץ.

◦

מתכון למרק ירקות
מצרכים:

2 בצלים גדולים, קצוצים
3-4 שיני שום כתושות

4 גזרים, חתוכים לקוביות
3 קישואים, חתוכים לקוביות

3 תפוחי אדמה, חתוכים לקוביות
2 כוסות דלעת, חתוכה לקוביות

חבילת סלרי
צרור פטרוזיליה או כוסברה

מלח, פלפל, כורכום
אופן ההכנה:

מטגנים את הבצל והשום בסיר במעט שמן, עד להזהבה.
 מוסיפים את הירקות, עשבי תיבול קצוצים 

והתבלינים ומערבבים.
ממשיכים לערבב עד שכל הירקות טוגנו והתרככו מעט.

מוסיפים מים רותחים ומבשלים עד שהירקות מתרככים לגמרי.
טועמים, מתקנים את התיבול במידת הצורך ומגישים.

בתיאבון!

סיפורי מרק: אילו סיפורים על מרק אתם מכירים? תוכלו לחפש 
נירה  בישל מרק" מאת  "סבא  כמו  או בספרייה ספרים  בבית 
הראל, או "מרק כפתורים" מאת אוברי דייוויס ולקרוא אותם 

יחד. שני הספרים חולקו בספריית פיג'מה בשנים קודמות.

◦
סעודת מרק: גם אתם יכולים להכין יחד מרק, את מי תזמינו 

לסעוד איתכם?

משרד החינוך המנהל הפדגוגי
האגף לחינוך קדם יסודי


