
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,
הספר נפתח בשמיים שחורים, חשוכים וריקים. משם, דף אחר דף, צבע אחר 
צבע, יוצר פאול קור עולם נפלא, מואר, מלא בחי ובצומח, בצבעים ובאור. 

"ָמה ַרּב� ַמֲעֶׂשיָך..." )תהלים קד, כד( 

בכל מקום שאליו נפנה את מבטנו נמצא צבעים ופלא! השמיים הם פלא; 
החיות, הפרחים, הילדים שלנו הם כולם פלא. "יופי של עולם" קורא לנו 
לבחון את העולם בעיניים חדשות, לגלות בו את הפרטים הגדולים והקטנים, 
לעצור ולשאול, "מה חסר?" "מה עוד אפשר להוסיף בעולם כדי להפוך אותו 

לטוב ולעשיר יותר?"

משרד החינוך המנהל הפדגוגי
האגף לחינוך קדם יסודי

אּול קֹור ר: ּפָ ר ְוִצּיֵ ִסּפֵ

יִֹפי ֶׁשל עֹוָלם

הצעות לפעילות בחיק המשפחה

ציורי קסם
לא תמיד קל להתחיל ציור מדף ריק. תוכלו 
להכין עם ילדיכם דפי קסם: צובעים דף לבן, 
בשלמותו, בצבעים רבים ושונים, ומעל הציור 
הצבעוני צובעים שכבה נוספת ואחידה בצבע 

פנדה שחור.
כעת ניתן לקחת מטבע או שיפוד 

השחור,  המרקם  על  ולצייר 
והציור יתגלה בכל צבעי הקשת.

ציידי צבעים
העולם מלא בצבעים, וכדאי 

לצאת לטיול בשכונה ולגלות 
אותם. קחו איתכם דף חלק וחבילת צבעים 
וצאו לצוד צבעים. בכל פעם שתראו משהו, 
ציירו על הדף עיגול בצבע שלו: שמיים 
כחולים – ציירו עיגול כחול, תמרור אדום – 
ציירו עיגול אדום, וכן הלאה. בסוף הטיול 

יהיה לכם דף יפהפה וצבעוני.

להוסיף טוב
מה חסר בעולם סביבכם?

הסתכלו עם הילדים על הבית, על הרחוב 
ועל הגן, על השכנים ועל החברים: מה תוכלו 
לעשות כדי להפוך את העולם למקום טוב 
יותר? אפשר להחליט יחד לקשט את הפח 
מתקשה,  לשכן  לעזור  המדרגות,  בחדר 
כמו  במילים  להשתמש 
"תודה" ו"בבקשה", או פשוט 

לחייך לעוברים ושבים.

מציירים יחד
אפשר לקחת דף חלק וצבעים ולהכין ציור 
משותף: ההורה מתחיל ומצייר קו, נקודה או 
כתם צבע, הילד מוסיף אחריו פרט, ההורה 
אחריו וכך הלאה. בסוף יתקבל ציור משותף 

שכל אחד מכם תרם לו את חלקו.

חריזה וחרוזים
ילדיכם  יוכלו  שבספר  החרוזים  בעזרת 
להשתתף באופן פעיל בחוויית הקריאה, 
ועם הזמן הם יצליחו גם "לקרוא" את הספר 
לבד. האם אתם אוהבים משחקי מילים? אפשר 
להשתעשע ולהמציא חרוזים נוספים משלכם.

"המצאתי יצורון"
יש  קור  בעולם שיצר פאול 
גלים סגולים, כוכבים ורודים 

ויצורונים דמיוניים. תוכלו ליצור 
או  מבצק  דמיוניים  יצורים  הילדים  עם 
מפלסטלינה. כדאי להחליט יחד באיזה צבע 
יהיו היצורים שלכם, כמה עיניים יהיו להם 

ומה הם ֵידעו לעשות.

"יופי של עולם" הוא הספר האחרון בספרי ספריית פיג'מה לשנה זו. אנחנו מקווים שנהניתם 
מהספרים, ומאחלים לכם קיץ נעים ומלא התפעלות ויצירה. להתראות בשנה הבאה!


