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כתבה: שלומית כהן אסיף, איירה: ענבל לייטנר

המשך בעמוד הבא

גננת יקרה,
השירים שבאוסף מזמינים את הקוראים לחגוג את עולם הדמיון והרגש 

של ילדים. 

פיג'מה  ספריית  של  טובה  חברה  היא  אסיף  כהן  שלומית 
ובמיוחד עבורנו הציעה שלומית המלצות לקריאה בספר: 

קראו את השיר קודם כל לעצמכם, פעם בלב ופעם בקול.   ●

בקריאה הראשונה לילד/ה הסתפקו בקריאת שניים או שלושה שירים בלבד.   ●

בקריאה השנייה אפשרו לילד/ה להשלים את החרוזים או לפתח רעיונות חדשים.   ●

תנו לילד/ה לבחור את השירים האהובים. חזרו אליהם שוב, לא רק בקריאה. תנו לילדים לצייר שיר,   ●
להלחין שיר או שורה, להמחיז שיר בעזרת חפצים שבבית. 

בעקבות השירים שוחחו עם הילדים על דברים זהים או שונים שמתרחשים אצלם. הקשיבו לסיפורים   ●
שלהם, ולא רק, שתפו אתם אותם במקרים אמיתיים שקרו לכם.

מספריה  שלושה   .)!70 בת  )והיא  אסיף  כהן  שלומית  כתבה  ספרים   70 ישראל,  למדינת  שנה   70

את  לחגוג  אפשר  גדליהו.  טוב  ובוקר  שם   בלי  רחוב  חומפס,   האחרונות:  בשנים  לילדים  חולקו 

לגן,  להביא ספרים שלה  ולבקש מההורים  הגן  בספריית  נוספים  לחפש ספרים  בגן,  היצירה שלה 

 להתחפש לגיבורי השירים, לקשט את קירות הגן ביצירות בעקבות הסיפורים, להמחיז ולשיר יחד ועוד! 

רעיונות לשילוב הספר בגן
לפני שקוראים את הספר

רגישות ורגישויות: שיריה של שלומית כהן אסיף נוגעים בקשת רגשות. כדאי לבחור את השירים 

בעודך חושבת על ילדי הגן שלך, אילו שירים מתאימים לקריאה בקבוצה ואילו לא? האם שיר עשוי 

לפגוש ברגישות של אחד הילדים ולהסעיר אותו? 

http://www.pjisrael.org/book/%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8-%D7%98%D7%95%D7%91-%D7%92%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95/
http://www.pjisrael.org/book/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91-%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9D/
http://www.pjisrael.org/book/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%A1/


רעיונות לשילוב הספר בגן

ה, גם ילדי הגן יכולים לרקום. לוקחים נייר  << באיורי הספר משובצות עבודות רקמה של אלינה זשקבי́צ
קשיח, יוצרים בו רצף חורים בעזרת מחורר והילדים יכולים לרקום בו שרוכי נעליים. אפשר להכין כרטיסי 
רקמה ברמות שונות, ניתן לחורר נקבים קטנים יותר ולהשתמש בחוטים עדינים וצבעוניים, הילדים הגדולים 

יוכלו לרקום במחט גובלן לא חדה. 

ילדים. אפשר ללמד את ילדי הגן את אחד  << רבים משיריה של שלומית כהן-אסיף הולחנו עבור 
השירים המולחנים וכך להרוויח היכרות עם עוד שיר. 

הנה כמה רעיונות:  יופי של צפרדע , זברה ג'ירף וצב , שותפים. 

"בבטן האבטיח" אפשר לשחק עם הילדים  זה לא מה שבפנים". בעקבות השיר  << "מה שבחוץ 
"חבילה עוברת". בכל סיבוב יורדות עטיפות של נייר עיתון עד שבפנים מוצאים הפתעה משמחת. 
כל ילד יוכל להכין מתנה להוריו בה החוץ אינו מעיד על הפנים -  ציור יפה ומלא אהבה עטוף בניירות 

ישנים. 

להכין ציור  << בשיר "ליטוף ברוח" הילד עצוב כי הליטוף שלו לא חזר. אפשר, כמו באיור השיר, 
ולהכניס אותו מגולגל אל תוך בקבוק. כל ילד ייתן את הבקבוק שלו ויקבל בקבוק מילד אחר. 

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ושיחה נעימה!

נשמח לשמוע כיצד שילבתם את הסיפור בגן שלכם! 

https://goo.gl/9VaJqf
https://goo.gl/yofUF9
https://goo.gl/DbRV4W

