
הצעות לצוות הגן: 

נשף מסכות
כתב: עודד בורלא, אייר: דייויד הול

המשך בעמוד הבא

"זה לא הוגן!"

לפי  משחק  לא  מישהו  בהם  במצבים  נתקלים  ילדים  קרובות  לעתים 
חיות היער  כל  "נשף מסכות"  הוגן". בסיפור  לא  ומרגיש ש"זה  הכללים 
ובסוף  ביותר,  היפה  התחפושת  פרס  את  לקבל  רצו  כולן  התחפשו, 
באמצעות  הוגנת?  שלו  הזכייה  האם  המתנה.  עם  שברח  השועל  זכה 
ההאנשה המורחקת מחיי הילדים מזמין הסיפור עיסוק במה הוגן ומה 

לא, ומהי הדרך הנכונה להגיב כשמתרחש משהו לא הוגן. 

"נהפוך הוא..."

חג פורים מתקרב, וזוהי הזדמנות מצוינת לעסוק בתחפושות, מסכות, מה שאנחנו מסתירים ומה שאנו 
וביניהם: תחרות,  נוספים  נושאים  וחושף  אלה  לכל  "נשף מסכות" מאפשר התייחסות  מגלים. הסיפור 

שיתוף פעולה, תכונות של בעלי חיים ועוד. 

 

רעיונות לשילוב הספר בגן

<<  האיורים של דיויד הול מוסיפים לחוויית קריאת הספר. כדאי לקרוא בקבוצות קטנות שיאפשרו 
לילדים לעיין באיורים לעומק: 

יכולים לזהות את החיות המחופשות? צריכים רמז? אפשר למצוא אותו בעמודי  • האם הם 
הספר הראשונים בהם החיות עדיין לא מחופשות. 

• כיצד אפשר לראות באיור של הגמל שהוא גמל מחופש?

<<  תוכלי לעצור במהלך הקריאה ולשאול את הילדים: 

למי לדעתם מגיע הפרס הגדול?  •

מה יקרה כשהחיות יפקחו את העיניים ויגלו שהגמל גנב את הפרס ומיהו הגמל?  •

מי לדעתם הכין את המתנה, ומה היא מכילה?  •

הסיפור  אם  הילדים  את  לשאול  הוגן,  ומשחק  תחרות  על  לשוחח  אפשר  הקריאה  בתום    >>
הצחיק אותם ולבחון יחד את ההתנהגות של הגמל/שועל.  כדאי לרשום את דברי הילדים 

ולתלות אותם על לוח ההורים!



רעיונות לשילוב הספר בגן - המשך

<<   אפשר לקשר את הסיפור לחג פורים: האם הילדים זוכרים למה הם התחפשו בשנים קודמות? למה כל 
אחד מתכוון להתחפש השנה? מה הם אוהבים לעשות בפורים? 

<<   הילדים יכולים להכין מסכות מחומרים שונים, תוכלו להציג תערוכת מסכות על קירות הגן. 

<<    תוכלי להעמיד קופסת מתנה גדולה עם שרוול מישוש: הילדים בתורם ינסו לנחש מה בתוכה באמצעות 
מישוש או בעצימת עיניים.

כיצד חוגגים את פורים בגן שלכם, ביישוב שלכם? תוכלי להכיר לילדים נשפי מסכות בארץ ובעולם,   >>
כמה דוגמאות: 

• רקע על נשפי מסכות

• קרנבל ונציה

• העדלאידע בישראל

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ושיחה נעימה!

נשמח לשמוע כיצד שילבתם את הסיפור בגן שלכם! 

לשליחת תיעוד ותמונות דרך האתר לחצו כאן או במסר פרטי בפייסבוק

סיכום הפעילות/פעילות שיא:  נשף תחפושות, שבסופו יוענק הספר לילדי הגן. 
במהלך השבוע הילדים יכולים להתכונן לנשף: להחליט למה יתחפשו, להכין מסכה ואביזרים שיתלוו 

ייכלל ברשימת השמעה שתלווה את מסיבת הריקודים,   לתחפושת, לבחור שיר שהם אוהבים אשר 

להחליט על תפריט כיבוד ותכנית אמנותית.

https://www.vivomasks.com/blogs/masquerade/8966917-the-7-different-types-of-masquerade-masks
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