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הורים יקרים,

שירים מקריאים במנגינה אחרת מסיפורים, יש בהם מקצב וחריזה מיוחדת. 

 שירה פורטת על מיתרים מיוחדים בלב ומותירה מקום לדמיון. 

אפשר ללמוד לדקלם שירים ולשאת אותם עמנו כצידה לדרך.

האוסף שלפניכם הוא אוצר של שירים, האיורים והרקמה המעטרים כל שיר - הם חגיגה לעיניים וללב.

 “בכל שיר טוב טמון סוד שמוביל את הקורא אל תוך בועה קסומה. 

 עוטף אותו ומנתקו מן המציאות, לוקח אותו למקום אחר, למקום של רגש ושל לב”

                                                               )שלומית כהן-אסיף(

 

כתבה: שלומית כהן-אסיף

איירה: ענבל לייטנר

רקמה: אלינה זשקביצ׳ה

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

          www.pjisrael.org.

                                        אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ושיחה נעימה!

 פעילות בחיק המשפחה:

בשונה מסיפור, אוסף שירים ניתן לקרוא בכל סדר שתרצו. אילו שירים אתם וילדכם אוהבים במיוחד? 

 אתם מוזמנים לקרוא את הספר שוב ושוב, בכל פעם לבקש מילדיכם לבחור שיר או שניים 

 ולחזור על שירים אהובים פעם אחר פעם. 

 עם הזמן ילדיכם יכירו את השירים ויוכלו להצטרף לקריאה ולהשלים את החרוזים. 

 כל אחד משירי הקובץ ניתן להמחזה בעזרת חפצים שבבית. 

 תוכלו לבחור שיר אהוב ולהמחיז אותו יחד. אפשר גם להמציא לחן או קצב לשיר, 

להיעזר בכלי נגינה או להוסיף תנועות ריקוד לשיר שאהבתם. 

 אתם מוזמנים לבקש מהילדים להניח את הראש על הברכיים שלכם ולעצום עיניים. 

 בזמן הקריאה בקשו מילדיכם לדמיין את השיר ולנסות לחשוב איך הם היו מאיירים אותו. 

 כאשר הילדים פוקחים עיניים ופוגשים באיור של ענבל לייטנר, אפשר לשאול אם הם ראו בדמיונם 

את השיר באופן דומה לענבל? אתם מוזמנים לצייר את האיור שחשבתם עליו.

 אם תתבוננו באיורים תבחינו בעבודת הרקמה מעשה ידיה של אלינה זשקביצ׳ה. 

 אתם יכולים לבחור עם הילדים חוטי רקמה צבעוניים, ולרקום עבורם את שמם על תיק בד 

או לעטר ציפית של כרית.

 שיריה של שלומית כהן-אסיף מאפשרים הצצה אל עולמו הפנימי של הילד והזמנה לשיחה פתוחה 

על רגשות. לדוגמה, בשיר “הפחד שישב על הכסא הכחול״ אפילו הפחד מפחד להיות לבדו. 

תוכלו לשתף זה את זה בפחדים ולנסות למצוא יחד דרכים להתגבר. 

                      “דף לבן, מה תהיה?” תנו לדמיון להשתולל מול הדף הלבן, אפשר לכתוב,        

                       לצבוע, לקשקש, לגלגל לכדור, להכין כתר, עפיפון, או סירה של שודדי ים,                 

                      וליצור בעקבות שירי הספר. 

 שלומית כהן-אסיף כתבה למעלה מ-70 ספרים. האם אתם מכירים יצירות נוספות שהיא כתבה? 

אפשר לחפש בבית, בספריית הגן או בספריה המקומית ספרים ושירים פרי עטה ולקרא אותם בהנאה.




