
הצעות לפעילות בחיק המשפחה
קוראים את האיורים

כדאי לשבת בנחת, לעיין באיורים הרכים ולזהות את 
כל הדרכים שבהן עוזר הדוב לחבריו. אפשר לבקש 

מילדיכם לספר לכם את הסיפור על פי רצף האיורים. 
תוכלו לשאול את ילדיכם מה לדעתם רצה הדוב 
לספר לחבריו, או להמציא סיפור אחר של הדוב 

ולצייר אותו יחד.

עזרה הדדית
הדוב הוא חבר טוב, שמזהה מה חבריו צריכים ועוזר 
להם. תוכלו להיזכר יחד כיצד עזרתם זה לזה במהלך 

היום. אפשר לבחור בן משפחה, שכן או חבר מהגן 
ולחשוב יחד ְלמה הם זקוקים ואיך אפשר לסייע להם. 

עוזרים לבובות להתכונן לחורף
תוכלו להקצות בחדר הילדים פינת חורף עבור 

חיות הפרווה של ילדיכם. בעזרת כריות 
ושמיכות אפשר להכין לבובות מחילה או 

מערה לתנומת חורף נוחה וחמימה. 

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ושיחה נעימה!

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

הורים יקרים,
רגע לפני תרדמת החורף הדוב מבקש לספר לחבריו סיפור. אך ההכנות האחרונות של 

חבריו לקראת הקור המתקרב בעיצומן, ואף אחד מהם אינו פנוי להקשיב לדוב.

לְכָל־ֵחפֶץ ַּתַחת ַהָּׁשָמיִם" )קהלת ג, א( זְָמן וְֵעת  "לַֹּכל 

לכל דבר בעולם יש זמן שמתאים לו, עונה נכונה, עיתוי מדויק. הדוב מבין שחבריו 
אינם פנויים לשמוע סיפור בשעה שהם מתכוננים לחורף, אבל הוא מזהה שזהו בדיוק 
יד: הוא  הזמן הנכון להיות חבר טוב. הדוב מבחין בצרכים של חבריו ומושיט להם 
בוא  עם  חמים.  מקום  ולמצוא  הרוח  כיוון  את  לבדוק  זרעים,  ללקט  להם  עוזר 
האביב חבריו מתפנים להקשיב לסיפור של הדוב — אך הוא שוכח מה ביקש 
רעיון  לו  נותנים  הם   — לדוב  לעזור  החברים  של  תורם  מגיע  כעת  לספר! 

לסיפור חדש, סיפור על חברות שנמשכת בכל עונות השנה.

מה הסיפור?
הדוב הופך את החוויה שעבר לסיפור שהוא 

מספר לחבריו. תוכלו להכין יחד ספרון 
"היום שהיה" ולצייר בו דברים 

שקרו לכם במהלך היום. את 
הספרון אפשר לקרוא יחד לפני 

השינה. 

החורף מתקרב
תוכלו לצאת יחד לטיול בשכונה, 

לאסוף עלי שלכת צבעוניים 
שנשרו מהעצים ולהכין מהם 

הדפסי עלים: מניחים נייר מעל 
עלה ועוברים עליו בצבעי פנדה 

בגֹוני השלכת. קשטו את 
הבית בהדפסי העלים.

עוד סיפור אחד ודי
הגיעה שעת השינה וילדיכם מבקשים לקרוא ולספר עוד 

ועוד? אפשר להציב ליד המיטה קופסה או 
סלסילה קטנה ולהכניס לתוכה כמה ספרים 

אהובים שבחרתם יחד, כדי שילדיכם 
יוכלו לעיין בהם לבד אחרי שנפרדתם. 

מדי פעם כדאי לעבור על הסלסילה 
ולרענן את המבחר שבתוכה.  

משרד החינוך המנהל הפדגוגי
האגף לחינוך קדם יסודי

אופס שכחתי...ֵמֵאת: ִפיִליּפ ס׳ ְסִטיד     ִאְּיָרה: ֵאִרין א׳ ְסִטיד
האם קרה לכם פעם ששכחתם 

מה רציתם לספר? אפשר לשחק 
יחד במשחק רמזים. נסו להזכיר 

זה לזה חוויות משותפות 
בעזרת שירים מוכרים, תנועות 

גוף או ציורים.

ממחיזים את הסיפור
תוכלו להמחיז את הסיפור בעזרת 

בובות וחיות פרווה. אפשר 
להעלות את ההצגה לפני בני 

המשפחה.


