
הצעות לצוות הגן: 

הספר הרטוב
מבחר שירי ילדים על מים, גשם וים

ליקטה וערכה: עטרה אופק

גננת יקרה,

"וְֵתן ַטל וָּמָטר לִבְָרכָה ַעל כָּל ּפְנֵי ָהֲאָדָמה" 
)מתוך תפילת שמונה עשרה(

 הציפייה והתפילה לגשם מלוות את היושבים בארץ ישראל לאורך ההיסטוריה. 

התלות בגשם, כמו כן העובדה שיש לנו עונה ארוכה מאוד ללא ממטרים בכלל, מחזקות את הציפיה 

ואת השמחה הגדולה לפגוש בכל שנה מחדש את החבר הוותיק והחשוב של כולנו - הגשם.

עם בוא החורף, הרוחות, הקור והגשם, אנו מתלבשים בבגדים חמים, מביטים בשמיים המשתנים, 

ומתכנסים פנימה. 

"הספר הרטוב" הוא חגיגה של שירי מים: באמבטיה, בגשם ובים, שירים המחברים בית 

וחוץ, חורף וקיץ.

קוראים יחד

כל שיר הוא סיפור קטן: קריאה בספר שירים היא חוויה שונה מקריאה בסיפור. כל שיר עומד 

בפני עצמו, כמו סיפור קטן. לפני הצגת הספר לילדים, מומלץ לעבור על השירים ולבחור 

אלו שירים תרצי לקרוא עם הילדים: אולי שיר שיש לו מנגינה? או שיר שאת זוכרת מילדותך 

ואת אוהבת במיוחד? כדאי לשתף גם את הילדים בבחירה, ולדפדף בקריאת הספר קדימה 

ואחורה.

שרים את השירים: חלק מהשירים הולחנו, האם אתם מכירים את המנגינות? תוכלו לשיר יחד 

בגן ולשלב גם ריקוד ותנועה. כדאי לשלוח להורים קישורים למנגינות, כדי שיוכלו גם הם להכיר 

את השירים וליהנות מהם יחד עם הילדים בבית. קישורים למנגינות לדוגמה: הסבון בכה 

מאוד מאת מרים ילן שטקליס, היורה מאת יחיאל היילפרין, כמו ים מאת יונתן גפן.  

 

המשך בעמוד הבא

https://www.youtube.com/watch?v=P8aYnAK-Ops
https://www.youtube.com/watch?v=PuORT98tNzY
https://www.youtube.com/watch?v=8QbjxZItrDQ
https://www.youtube.com/watch?v=P8aYnAK-Ops


הצעות לפעילות בגן

<<   בחיבור לנושא השנתי: שומרים על ייחודיות שומרים על אחדות: האם לכולם אותו יחס לגשם 
איזו עונה  מי לא?  מי אוהב להיות בחוץ בגשם?  מי אוהב להירטב?  ומים? אפשר לשאול את הילדים, 

עדיפה עליכם - קיץ או חורף? אפשר לקשט לוח קיר בדעותיהם של הילדים.

<<   שעשועי מילים וחרוזים:  שירה נכתבת בשפה שונה מסיפורים, לרוב שירים קצרים והם נכתבים 
בשפה "רזה", כאשר ניתנת חשיבות רבה למקצב ולחריזה.  אפשר ללוות את הקריאה בכלי הקשה או 

במחיאת כפיים, להמציא חרוזים משלכם ולהשתעשע במשחקי מילים. 

עושים?  לטיול. מה  לצאת  או  בחוץ  לשחק  ואין אפשרות  מוצפת  בחוץ, החצר  גשם  מים:  משחקי    >>
מכריזים על "חגיגות הספר הרטוב" בתוך הגן!

וכמובן, לשלוח לנו תיעוד ותמונות מחגיגות  ולילדים –  כדאי לבחור את הפעילויות שמתאימות לך   

הספר הרטוב בגן שלכם!

ממלאים קערות עם מים ונוזל כלים ומפריחים בועות סבון  -

עורכים ניסויים מדעיים, מה צף ומה שוקע?  -

מקימים מסלול מכשולים של "שלוליות בגן": מפזרים חישוקים על הרצפה ולפי ההוראות מדלגים   -
מעליהם, נעים כמו חיות שונות, הולכים בהליכת עקב בצד אגודל, קופצים על רגל אחת...

מביאים לגן מגפיים גדולים ומשחקים מרוץ שליחים של הליכה במגפיים הגדולים  -

מציירים בצבעי מים  -

שרים שירי מים וחורף  -

מכבסים צעצועים ובגדי בובות בתוך גיגיות מים  -

משחקים "מחבואים" או "נחש מי" מאחורי מטריות  -

מקימים תזמורת "מנגנים גשם" בעזרת נקישה בלשון, תיפוף על כפות הידיים ורקיעות ברגליים  -

מכינים מקלות גשם מחומרים שונים  -

עורכים תערוכה של ספרי חורף וגשם: כדאי לבקש מההורים והילדים להביא מהבית ספרים,   -

לערוך תצוגה ולקרוא אותם יחד.

באתר ספריית פיג'מה שלל הצעות נוספות לפעילות סביב גשם וחורף בדפי הספרים:   
שלולי מאת מירה מאיר, חיפושית בגשם מאת רותי דפנה, סיפור על גשם שעיבדה רות 

קלדרון, מגפיים מאת מרים רות.

 אנו מברכים אתכם בחורף של גשמי ברכה, 
התכרבלות משותפת וקריאה נעימה יחד!

http://www.pjisrael.org/book/story-about-rain/
http://www.pjisrael.org/book/%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%92%D7%A9%D7%9D/
http://www.pjisrael.org/book/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%99/
http://www.pjisrael.org/book/%D7%9E%D7%92%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D/

