
הצעות לצוות הגן: 

מי רוצה שק קמח
כתב: דויד גרוסמן / אייר: גלעד סופר

המשך בעמוד הבא

גננת יקרה,

לקבוצה  סיפור  קריאת  והשוקקת  העמוסה  הגן  שגרת  בתוך 
קטנה של ילדים היא כמו קריאת סיפור לילה טוב לפני השינה 
רוצה שק  "מי  בסיפור  ואינטימי. האב  קסום  זמן  של  - מתנה 
קמח" מכיר את ילדו והופך עבורו את הרגעים האחרונים של 
לו.  בדיוק  ומתאימים  מקרבים  דמיון,  מלאי  למצחיקים,  היום 

יותר  באותו האופן קריאת סיפור בקבוצה קטנה מאפשרת היכרות טובה 
עם הילדים, עם הפחדים שלהם, עם חוש ההומור המיוחד לכל ילד ועם נקודת המבט הייחודית שלו. 

קוראים יחד

<<  משנה מקום - סיפור לפני השינה קוראים בבית, מכורבלים בין שמיכות עטופים ומוגנים. ניתן לייחד 
מקום כזה גם בגן. מביאים אל פינת הספר שבגן כריות ושמיכות, בובות אהובות. במקום לשבת 
על הכיסאות אפשר לנוח יחד על הרצפה הקרירה בתום פעילות חמה בחצר ולשמוע יחד סיפור. 

<<  בעיניי המתבונן  - המאייר גלעד סופר הצליח להמחיש באיוריו את נקודת מבטם המיוחדת של 
יונתן ואבא שלו, דרך עיניהם המטריה הופכת לבעל כנף, הפסנתר לכריש. הזמינו את הילדים 
להתבונן מקרוב באיורים היפים ולראות כיצד הרהיטים והחפצים בבית הופכים לדמויות מלאות 
חיים. אפשר להביא למפגש חפצים שונים ולשאול: 'האם הם מזכירים לכם משהו אחר?' אילו 

חפצים נראים לילדים כדמויות?

הצעות לפעילות בגן:

<<  לילה טוב פלאפון - אפשר להכין שק שינה קטן לפלאפון של אבא ואמא, בו הטלפון יישן בזמן 
שההורים והילדים נהנים מסיפור לילה טוב. קחו שקית בד קטנה, ותנו לילדים לעטר אותה 
במדבקות צבעוניות וטושים. הילדים וההורים ישכיבו את הפלאפון בשק השינה, יאמרו לו 

לילה טוב ויהיו פנויים לחלוטין לספרים והתכרבלות. 

<<   ילדים מספרים - מה עושים אצלכם בבית לפני השינה? האם יש טקס קבוע? היכן יושבים? 
עם מי? יש משפחות בהן נהוג לשיר שיר ערש מיוחד. אפשר לבקש מהילדים לשיר את שיר 
הערש שאתו הם נרדמים או לבקש מההורים להקליט בפלאפון את שיר הערש ולהשמיע 

אותו לכל ילדי הגן. 



הצעות לפעילות בגן - המשך:

<<  מה בשק? - ניתן להחביא חפץ בתוך שק ולקרוא יחד עם הילדים "שק קמח שק קמח, מי רוצה שק 
או  מבחוץ  למשש  בתוכו; אפשר  יש  מה  ולנחש  את השק  לקחת  יתנדב  אחר  ילד  פעם  בכל  קמח?", 

להכניס יד ולמשש,  אפשר להריח ואפילו לשאול את הגננת שאלות שיעזרו בניחוש. 

<<   איורי הספר מתארים את חלל הבית מזוויות שונות; מלפנים, מלמעלה, מהצד, לפעמים חלק קטן מקרוב 
ולפעמים מבט על חדר שלם. אפשר לנסות יחד עם הילדים לראות את הגן מנקודות מבט שונות: 

לעמוד על הכיסאות ולהביט מטה, לשכב על הגב ולהביט מעלה, להתקרב ולהתרחק.

<<   הספר "מי רוצה שק קמח" הוא הזדמנות לחגיגה וסיבה למסיבת פיג'מות גדולה ומשמחת 
לבושים  מגיעים  והילדים,  מזמינים את ההורים  פיג'מה.  שתחתום את השנה שהייתה עם ספריית 
בפיג'מות, עם בובה מיוחדת שאיתה אוהבים לישון. קוראים יחד את הספרים שקבלנו השנה מספריית 
פיג'מה ושרים שירי ערש. אפשר להכין לוכד חלומות מחישוק וחוטי צמר או לתת לכל משפחה ספרון 

חלק בו יכתבו סיפור לילה טוב פרי דמיונם ויקשטו יחד. 

        זהו הספר האחרון לשנה זו מספריית פיג'מה. ילדים אחדים יישארו בגן לשנה נוספת, ואילו 
אחרים עולים  לגן חדש, של בוגרים.  כדאי להציג שוב לילדים את כל הספרים שקבלנו השנה, 

 לדפדף, ולהיזכר בפעילויות שעשינו יחד.  

נאחל לכולנו שהספרים היפים ימשיכו ללוות אותנו.  

קיץ טוב ובריא, ניפגש בשנה הבאה!


