
הורים יקרים,
ילדים מחכים לגשם שֵיֵרד, לאמבטיה בסוף היום, לשחייה בבריכה 

בחודשי הקיץ. העולם כולו מחכה למים, שישקו את השדות, את 
העצים והפרחים, מים שירוּו צימאון וירעננו ביום חם. 

"מים נקראו חיים" )אבות דרבי נתן פרק ל"ד(

הציפייה לגשם מלווה את היושבים בארץ ישראל משחר ההיסטוריה 
ומגולמת בשירים ובסיפורים רבים. גם היום מלווים אותנו החשש 

מפני בצורת והציפייה לגשם. השמחה הילדותית המתבטאת ברצון 
לקפץ בתוך שלולית גשם, להשתכשך בים, להתרענן ולהשתעשע 

באמבטיה מצטרפת לתקווה שגם השנה נזכה לגשמי ברכה.

קריאה מהנה ושיחה נעימה!

 Копию этих страниц на русском языке можно найти в русской
части нашего сайта www.pjisrael.org

הצעות לפעילות בחיק המשפחה

להבדיל מסיפור, אוסף שירים אפשר לקרוא  	 	
וילדיכם  אתם  שירים  אילו  שרוצים.  סדר  בכל 
את  לקרוא  מוזמנים  אתם  במיוחד?  אוהבים 
השירים בספר שוב ושוב, להתבונן יחד באיורים, 

ובכל פעם לבקש מילדיכם לבחור שיר אחר. 

אפשר לשוחח עם ילדיכם: האם הם אוהבים  	 	
להירטב? האם נוכל להסתדר בלי מים? כיצד 

המשפחה שלנו תורמת לחיסכון במים?

תוכלו לצאת יחד לטיול שלוליות והשפרצות.  	 	
ובמגפיים!  במטרייה  להצטייד  תשכחו  אל 
בספר  ולקרוא  לשוב  תוכלו  שתתייבשו  אחרי 

שירים רטובים. 

לצאת  אפשר  תמיד  לא  יורד  כשהגשם  	 	
תוכלו להכין קופסת משחקים לימים  מהבית. 
קופסת  לקשט  מהילדים  מבקשים  גשומים. 
נעליים ריקה. בתוך הקופסה שומרים הפתעות 
קטנות: מדבקות, צבעים, ְמָכל להפרחת בועות 
סבון, וגם פתקים מצוירים ובהם רעיונות לבילוי 
משפחתי ביום גשום )שעשועי מילים, קריאת 
מטמינים,  הקופסה  את  ועוד(.  אפייה  ספרים, 

ופותחים אותה רק בימים גשומים!

ֵיֵרד השנה?  האם כבר ירד היורה? כמה גשם  	 	
ילדיכם יכולים להיות שותפים לציפייה ולמעקב 
בכל  מעקב.  לוח  איתכם  ולהכין  הגשם  אחר 
ירד  אם  בציור  מציינים  החורף  בחודשי  ערב 
היום. בתום העונה אפשר לספור  באותו  גשם 

יחד את הימים שירדו בהם גשמי ברכה.

על  וסיפורים  שירים  עוד  ַמכירים  אתם  האם  	 	
גשם ומים? )למשל "שלולי" מאת מירה מאיר, 
גשם"  על  "סיפור  רות,  מרים  מאת  "מגפיים" 
אותם  לחפש  אפשר  קלדרון(  רות  שעיבדה 
בבית או בספרייה, להתכרבל יחד בפינה חמה 

)ויֵבשה( של הבית ולקרוא אותם.


