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מבוקשת: חיית המחמד המושלמת 

כתבה ואיירה: פיונה רוברטון

הצעות לפעילות בכיתה סביב הספר:

מורים יקרים, 
מיהו החבר המושלם? 

תכונות  של  מפורט  תיאור  חברות,  של  אידאלי  דימוי  לנו  יש  רבות  פעמים 
הנדרשות ממי שנרצה לבחור כחבר. אבל החיים מזמנים לנו הפתעות ולעתים אנו מגלים שהחבר המושלם 

באמת שונה  מאוד מהחבר אותו דמיינו.. חברות מתבססת יותר מכל על השקעה הדדית, נתינה ואהבה.

חברים בכל מיני צבעים

כדאי לשוחח על "חברות", מלשון חיבור. מה מחבר בין הנרי לברווז, מה מחבר בינינו? האם לי ולחבריי 
וההתעקשות מטשטשות את ההבדל  הנוקשות  או העדפות? לפעמים  עניין  יש תמיד אותם תחומי 
בין עיקר לטפל.  הנרי משנה את ציפיותיו ולומד על ברווזים, אפשר להעלות דוגמאות למצבים בהם 

התלמידים התגמשו או שינו את דעתם לטובת חברים.

"קנה לך חבר" )אבות א', ו'(

כדאי לפרש לתלמידים את הביטוי ולהסביר כי אין הכוונה לקנייה בכסף! אפשר לערוך רשימת דרכים 
בהן "קונים" חברים – למשל בהתעניינות באחר, במשחק משותף, בהצעת עזרה – ולהדגיש כי חברות 
דורשת השקעה של רצון ואינה נוצרת מעצמה. שיחה פתוחה ורגישה בנושא עשויה לקדם את האקלים 

החברתי של הכיתה ולסייע לאותם הילדים שמתקשים ברכישת חברים. 

שחור לבן וצבעוני

לאיור בספר מקום מרכזי, לא ניתן לשמוע את הסיפור בלי להתבונן באיורים. שימו לב: רוב האיורים 
בספר מצוירים בשחור ולבן. הביטוי: "שחור לבן" מבטא תפיסה חד משמעית ונוקשה: "כך זה צריך 
התלמידים  עם  לשוחח  אפשר  צבע.  במעט  גם  מעוטרת  בסיפור  דמות  כל  זאת,  עם  בדיוק".  להיות 

ולשאול, איך הצבעוניות של הסיפור מתחברת למסר שלו?

יש על מה לדבר

המשך בעמוד הבא <<
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תעודת זהות לחיית המחמד המושלמת
הכינו תעודת זהות לחיית המחמד המושלמת בעיניי כל אחד. אפשר אפילו להמציא חיה שלא קיימת.   
איך היא נראית? איך קוראים לה? מה היא אוהבת לעשות? מה היא אוכלת? למה היא מושלמת? 

לחצו כאן לראות דוגמה לתעודה מקוונת.

סבב דומה לי - שונה לי
אחר  לחבר  הכדור  ומוסר את  החוט  בקצה  אוחז  הראשון  צמר. התלמיד  כדור  הביאו  במעגל,  שבו   
בכיתה. עליו לומר במה החבר דומה לו, ובמה הם שונים. לאט, לאט תיווצר "חבורת חברים" - רשת 

המחברת בין כל ילדי הכיתה.

מצביעים ברגליים  ]בחיבור לנושא השנתי: "שומרים על אחדות- שומרים על ייחודיות"[
יוצאים לחצר או מפנים את חלל הכיתה מריהוט ומבקשים מהתלמידים לעמוד ליד קירות החדר.   
המורה עומד/ת במרכז החדר ומכריז/ה כל פעם על תכונת אופי או תחום עניין אחר )למשל: חוש 
הומור, חיבה למשחקי כדור, נדיבות, אהבת מוסיקה, סקרנות מדעית...(. התלמידים שחשים הזדהות 
עם התכונה מתקדמים ומתקבצים יחד במרכז החדר, ואז חוזרים לפינות. כך מתגבשות ומתפרקות 
קבוצות המבוססות על תחומי עניין ואישיות שונים. בעקבות הפעילות כדאי לשוחח עם הילדים: 
האם גיליתם חבר חדש שדומה לכם ולא ידעתם? במה אתם ייחודיים? החברות יכולה להתבסס על 

חיבורים חדשים, מפתיעים ורכים יותר.

חיית מחמד זוגית
לה  לקרוא  ניתן  שניהם.  של  מפסל  המורכבת  מחמד  לחיית  יחד  להפוך  עליהם  ילדים.  זוג  הזמינו   
בשם המצרף את השמות של שניהם, לדוגמה: "הכירו את החיה- אברהמיכל!". שאלו את הזוג: אילו 

איברים יש לה? מקור? זנב? כנפיים? חדק?
לילדים לצבוע פריט אחד  ולתת  לבן,  הזוגיות בשחור  יחד, להדפיס את התמונות  אפשר להצטלם   

בתמונה בצבע. תוכלו לתלות בכיתה את תערוכת החיות המיוחדות שלכם.

הצעות לפעילות בכיתה

לפעילות  ההורים  את  הזמינו  זאת!  לחגוג  וכדאי  פיג'מה,  מספריית  זו  לשנה  הספר הראשון  זהו 
קריאה משותפת, ספרו להם על ספריית פיג'מה, אפשר אפילו להגיע בפיג'מות. חשוב להדגיש 

ולעודד את הקריאה המשותפת של הורים וילדיהם, גם בשנות בית הספר. 

העיון בספר הוא חוויה משותפת של קריאה ושיח. 

קריאה מהנה, ושנה של חברות והפתעות נעימות!

http://www.yo-yoo.co.il/photos2/?p=1375

