
הורים יקרים, 

גיבור הסיפור שמח במקומו ובעולמו. הוא לא מוכן להתחלף עם פרה, 
דג זהב או דבורה, אפילו לא עם דרקון, כי כיף לו בגן ושמח לו בלב.

“שמח בחור בילדותך...“ )קהלת י“א ט‘(

האם טוב לנו היכן שאנחנו? לפעמים נדמה שהיינו שמחים להתחלף 
יותר.  ירוק  לנו  נראה  הדשא  שבו  אחר  במקום  להיות  אחרים,  עם 

הפסוק ִמּסֵפֶר קהלת מדגיש את היופי שבילדות ובנעורים ומציע 
לנו לשמוח בהם וליהנות מהם.  

אותנו  ולעודד  לילדים  הורים  בין  פתוחה  שיחה  לעורר  יכול  הספר 
למצוא סיפוק והנאה במקום שבו אנו נמצאים.

קריאה מהנה ושיחה נעימה! 

 Копию этих страниц на русском языке
 можно найти в русской части нашего сайта

www.pjisrael.org

פעילות בחיק המשפחה
קוראים את האיורים: 

כדאי להתבונן יחד באיורים החינניים 
שמלווים את הסיפור. אפשר לעצור בכל 

עמוד ולחפש פרטים משעשעים. האם 
מצאתם תרנגולת מציירת, ילד מטיל ביצה, 
דבורה עוזרת לבנות מגדל? מה עוד מצחיק 

באיורים?

כולם הולכים לגן: 
מה אתם רואים בדרך אל הגן? האם כמו 

הילד בסיפור גם אתם רואים מכולת, כלב, 
תינוק בעגלה, בית קפה? האם עוברת לידכם 

מכונית ורודה? תוכלו לצייר יחד את המסלול 
שלכם לגן ולהוסיף בו מקומות ואנשים 

שאתם פוגשים בדרך.

ממחיזים את הסיפור: 
אפשר להמחיז את הסיפור בעזרת בובות 

וחיות פרווה ולהציע זה לזה “אולי נתחלף? 
יהיה לך כיף”. תוכלו להוסיף דמויות ובעלי 

חיים אחרים שמבקשים גם הם ללכת לגן. 

איזה יום היום? 
בכל יום בשבוע פוגש הילד בסיפור חיה 

אחרת. האם ילדיכם מכירים את ימי השבוע? 
האם יש לכם תוכניות קבועות, חוג או צהרון 
בימים שונים, יום קצר ביום שישי? ומה אתם 

עושים ביום שבת, כאשר לא הולכים לגן? 
אפשר להכין לוח של ימי השבוע ולצייר בו 

מה עושים בכל יום.

היום יום שישי: 
בעמוד האחרון של הספר חוגגים הילדים 

והחיות את טקס קבלת השבת. איך מציינים 
את השבת בגן של ילדיכם? תוכלו לערוך 

בבית טקס קבלת שבת כמו בגן ולשיר שירי 
שבת. 

גן שלנו מה נחמד הוא: 
לפעמים קשה לקום בבוקר וללכת לגן, האם 

ילדיכם תמיד שמחים ללכת לגן? בעקבות 
הסיפור תוכלו לחשוב יחד על משחק שיָּקל על 
ההתארגנות בבוקר ויסייע ללכת בשמחה לגן. 


