
חברים בכל מיני צבעים 
בעקבות הספר ״שלושת הפרפרים״

שלושה פרפרים נקלעים לסערה הרחק מביתם ומחפשים מחסה. כשהפרחים 

בסיפור מסכימים להגן רק על מי שדומה להם בצבעיו, הפרפרים האחרים 

מפגינים חברות אמת ולמרות הקור והרטיבות נשארים יחד ולא משאירים 

אחד לבד. סיפורו הקלאסי של לוין קיפניס מזמין שיחה על אחווה וחברות. 
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מכינים פרפרי משחק

מניחים את היד של הילדים על בריסטול ומציירים מסביב. 

גוזרים שתי כפות ידיים. מקשטים. מדביקים אותן על כף 

חד-פעמית משני צדדיה והרי פרפר. מדביקים מחושים 

ועיניים זזות, מציירים פה ואפשר להתחיל לשחק או 

להמחיז את הסיפור שוב, יחד.

4 < יצירה

מפגשי סיפור ויצירה למשפחות בעקבות ספרי ספריית פיג'מה

המדריכים ממחיזים את הסיפור בעזרת פרפרים ופרחים 

אותם הכינו מראש. המדריכים מוזמנים להעיף את 

הפרפרים בין המשתתפים ולשתף אותם בעליזות המעוף, 

בחשש מפני הגשם ובעיקר בשמחת החברות בסופו 

של הסיפור.

3 < דיון2 < שעת סיפור
הפרחים בסיפור היו מוכנים לתת מחסה רק לפרפרים 

שדומים להם, האם אפשר להבין אותם? האם חברים 

חייבים להיות דומים לנו? מי החברים שלנו? מה אנחנו 

אוהבים לעשות יחד? האם כולנו נראים אותו דבר? 

צילום 
היצירה 
בעמוד 

הבא

המדריך תולה על הקיר שלושה פרפרים. אדום, צהוב 

ולבן. הוא מבקש מכל אחד מהמשתתפים לבחור פרפר 

ולעמוד לידו. עכשיו המדריך מצהיר על סדרה של כללים: 

כל מי שיש לו פריט לבוש אדום עובר לפרפר האדום. מי 

שלובש צהוב או לבן עובר לפרפרים המתאימים. בהמשך, 

1 < פתיחה
מי שאוהב פירות אדומים עובר לפרפר האדום וכו'. הוא 

שולח את הילדים לגעת בחדר במשהו אדום, אחר כך 

במשהו צהוב ולבן. בסוף מזמין המדריך את כולם לשבת 

ולשמוע סיפור על שלושה פרפרים בשלושה צבעים. 

  פרפרים ופרחים להמחזה    דפים לבנים

  טושים/צבעים    מספריים    בריסטולים  

  כפות חד-פעמיות    דבק נוזלי חזק

  עיניים זזות    מדבקות

ציוד
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מפגשי סיפור ויצירה למשפחות בעקבות ספרי ספריית פיג'מה

פרפרי משחק
עבודת הורים וילדים בעקבות הספר "שלושת הפרפרים"


