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יקינתון
הצעות לפעילות בכיתה סביב הספר:

כתבה: שהם סמיט, איירה: רוני פחימה

מורים יקרים, 
איך שיר נולד? הספר מתאר חברות מיוחדת שהולידה את אחד משירי הילדים העבריים האהובים, 

"פזמון ליקינתון". לאה ורבקה גדלו בנסיבות חיים שונות והיו בעלות אופי שונה, אבל הן חלקו אהבה 
משותפת: לשירה, ליצירה, ולחן של הילדות.

מפגש כשרונות 

הקדמה לקריאת הסיפור בכיתה, תוכלו לחלק לתלמידים פתקים ולבקש שכל אחד ירשום בפתק   
כשרון או תחום עניין שלו. בקשו מהתלמידים להתחלק לזוגות, לשתף את הכשרונות שרשמו ולנסות 

לחשוב יחד, למה יכול להוביל חיבור של שני הכשרונות?

מתי הן ייפגשו? 

בקריאה ראשונה של הסיפור אפשר לבקש מהילדים לשער מתי רבקה ולאה יפגשו והיכן?   

מתבוננים באיורים

אפשר לשאול את הילדים, איך משלימים האיורים את הסיפור? מה עוד אנו לומדים מהם על הגיבורות? 
אלו איורים מתארים את המציאות, ובאילו איורים מופיעים דברים דמיוניים?

קוראים ומשוחחים

המשך בעמוד הבא <<

סיפור על חברות ושיר



ספריית פיג’מה  |  קרן גרינספון ישראל בע"מ )חל"צ(  |   בצלאל 10, רמת גן 5252110
www.pjisrael.org :אתר | pjisrael@hgf.org.il :טל’: 03.5758161 | פקס: 03.6417580 | דוא”ל

סיפור כפול

אפשר לחלק את הכיתה לשתי קבוצות. בכל פעם שקוראים את הדף על לאה, קבוצה אחת ממחיזה   
נפגשות,  וכשהדמויות  את המתרחש. כשמתארים את החיים של רבקה, הקבוצה השנייה מציגה. 

הקבוצות יכולות להתקרב זו לזו עד שיפגשו פנים אל פנים. 

דומה לי שונה ממני

לדעתם  נשים מרקע שונה. אפשר לשאול את התלמידים, האם  עוסק בחברות של שתי  הסיפור   
קשה להתחבר לאנשים שונים מאיתנו? במה אנחנו דומים או שונים מהחברים שלנו? תוכלו לשתף 

גם סיפורי חברות שלכם.

הצעות לפעילות בכיתה 

המשך בעמוד הבא <<

המלצת הסופרת – יצירת ספרונים "נפגשים באמצע הדרך"
 A4 שהם סמיט ממליצה גם לתלמידים ליצור ספרים על חברות ויצירה. לוקחים שלושה דפים בגודל  
ומקפלים אותם לשניים. כל אחד מתאר מפגש מקרי והידידות, האהבה או היצירה שצמחו מהמפגש 
)למשל, שני ילדים שנפגשו בגן והפכו לחברים טובים, היכרות עם חבר או חברה בחוג או בקייטנה, 
אפילו על גבר ואשה שהגיעו כל אחד מארץ אחרת, נפגשו ויצרו משפחה(. קו האמצע של הספרון 

משמש חייץ בין חיי הדמויות, לפני ואחרי המפגש ביניהם.

שרים יחד
"דבר  בעיתון  לראשונה,  לאור  כפי שהוצא  תמונה של השיר  עם  לביצוע שלו,  קישור  כאן תמצאו   

לילדים", בפברואר 1940. כדאי ללמוד את מילות השיר ולשיר אותו יחד!

הסיפור מאחורי השיר
כדאי לצפות עם התלמידים בראיון עם רבקה גווילי )החל מהדקה 19.50 בתוך הקלטה(, בו מספרת   
רבקה על הידידות שלה עם לאה גולדברג ועל השיר "פזמון ליקינטון". סקרנים לשמוע עוד הסיפורים 

שמאחורי השירים? תכלו למצוא עוד דוגמאות באתר התכנית "שיר של יום" של משרד החינוך.

https://www.youtube.com/watch?v=agwsF4agkEg
https://www.youtube.com/watch?v=BGOKVO3Uqwo#t=1187
http://shirshelyom.mag.calltext.co.il/magazine/47/pages/2
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חקר על הפרח יקינתון: 
היקינתון המזרחי פורח בימים אלה ממש בגליל העליון והתחתון, בכרמל בחרמון. אולי אחד התלמידים   
על  מעניינים  עמים  וסיפורי  בוטני,  מידע  הפרח.  על  חקר  פעילות  לעודד  כדאי  בטיול?  אותו  ראה 

הפרח תוכלו למצוא באתר צמח השדה.

מציירים בהשראת הכריכה: 
נקודות צפופות. בשיתוף עם המורה לאומנות אפשר  בולט השימוש בטכניקה של  באיורי הספר   
להציג לתלמידים ציורים של אמנים שיצרו בסגנון זה, הנקרא בלועזית "פוינטליזם". גם התלמידים 
ומקלות  מים  צבעי  בעזרת  כך  ואחר  ציור,  עיפרון  בעזרת  מציירים  בסגנון:  בציור  להתנסות  יכולים 
אוזניים צובעים את הציור בטכניקה של נקודות, נקודות. תוכלו לתלות תערוכה על הקיר בעקבות 

הספר.

בחיבור לנושא השנתי: "שומרים על האחדות שומרים על הייחודיות", הצטרפו למיזם השנתי: "הסיפור 
שלי הסיפור של כולנו!"

"לילה לילה"
האם שרו לכם את השיר "פזמון ליקינתון" מילדותכם? אילו שירים שמעו ילדי הכיתה לפני השינה?   
אפשר להזמין את ההורים והתלמידים לערב שירי ערש, בו ישירו יחד שירי ערש מארצות שונות, של 
פעם ושל היום. תוכלו גם לבקש מכל משפחה לתרום שיר ערש וליצור יחד שירון של הגן. כאן תוכלו 

להוריד תבנית מעוצבת לספר שירי ערש של הכיתה. אל תשכחו להוסיף בו גם את השיר שלכם! 
  

רעיונות נוספים במערך פעילות שהכינה אביטל גאופטמן, מדריכת עברית בירושלים, כאן. 

מאחלים לכם קריאה נעימה ושיחה מעמיקה!     

http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=338
https://www.pjisrael.org/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95/
https://www.pjisrael.org/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95/
https://www.pjisrael.org/gan-story_sefer-kehila-copy/
http://www.pjisrael.org/wp-content/uploads/2018/07/מערך-שיעור-מאת-אביטל-גאופטמן-בנושא-כוחה-של-חברות-ושיתוף-פעולה-בשילוב-הספר-יקינתון-מאת-שהם-סמיט-002.docx

