
הורים יקרים,
לפעמים השאלה הפשוטה ביותר פותחת צוהר לעולם מלא דמיון ויצירתיות!

"זה לא ארגז" הוא ספר שכולו שיחה-משחק בין המציאות לדמיון, המקנה לקוראים 
הזדמנות לשיר שיר הלל לדמיון התמים שבאמצעותו ילדים מוצאים אוצרות בתוך 

ארגז חום פשוט.  

"כשם שפרצופיהן שונים כך דעותיהן שונות" )על פי ברכות נח ע"א(
חז"ל כותבים, כי כפי שלכל אדם יש מרֶאה ופנים שונים משל חברו, כך גם לכל אדם 
יש הסתכלות אחרת במציאות והבנה אחרת שלה. קביעה זו מקבלת משנה תוקף 

כאשר מתייחסים לתפיסת ילדים את העולם. הספר "זה לא ארגז" מאפשר
דו-שיח בין מבוגר לילד ומזמין את כולנו להיכנס לעולם המופלא והדמיוני של הילדים.

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ושיחה נעימה!

כתבה ואיירה: אנטואנט פורטיס

ֶזה ֹלא ַאְרָּגז

הצעות לפעילות בחיק המשפחה

ובלעדיהם  הסיפור,  עיקר  את  האיורים מספרים  זה  מיוחד  בספר  ודמיון:  מציאות 
העלילה אינה מובנת. כדאי לדפדף יחד בספר ולבקש מילדיכם לתאר במילים למה 
הארגז הופך בכל עמוד. תוכלו לשוחח על דמיון ומציאות ולשתף את ילדיכם בדעתכם.
האם לדעתכם הארנבון חושב שהארגז הוא באמת חללית, רובוט או פסגת הר? 

צבעוני או שחור-לבן? כדאי להתבונן באיורים ולשים לב באילו צבעים מצוירים הדפים 
שבהם מדברים עם הארנבון, ובאילו צבעים מצוירים העמודים שבהם הארנבון מופיע. 

אפשר לשאול את ילדיכם מדוע, לדעתם, בחרה המאיירת לצבוע את הדפים כך. 

מציירים ציור משותף: אתם יכולים לצייר מלבן על דף ריק ולבקש מילדיכם להמשיך 
כדאי  ציירו?  הם  מה  לנחש  הצלחתם  האם  אחר.  למשהו  אותו  ולהפוך  הציור  את 
להתחלף בתפקידים, כך שבכל פעם אחד יצייר צורה, והשני יהפוך אותה למשהו אחר.

זה ארגז? זה לא ארגז? אפשר להביא ארגז ריק מהמכולת הקרובה, להחליט יחד 
למה יהפוך הארגז שלכם, לגזור, לצבוע ולהמציא משחק פרי דמיונכם וידיכם. 

ילדים רבים ממציאים משחקי דמיון. האם הספר מזכיר  ילדים:  כולנו היינו פעם 
לכם משחק או צעצוע דמיוני מילדותכם? תוכלו לשתף בכך את ילדיכם.

משחק הדמיון: אפשר לשבת על השטיח זה מול זה ולשחק משחק דמיוני: כל אחד 
יציג בתורו בפנטומימה מה הוא "מחזיק" ביד )פטיש, חיפושית, טלפון, חתול, תינוק...(, 
והמשתתף השני ינסה לנחש מהו אותו חפץ. בשלב הבא "העבירו" את החפץ למשתתף 

הבא והמשיכו במשחק הדמיון והניחושים.
Копию этих страниц на русском языке можно найти  в русской части нашего сайта
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