
הצעות לפעילות בחיק המשפחה

 כדאי לשבת קרובים זה לזה, לקרוא 
את הסיפור וליהנות מהאיורים. 

אילו פרטים משעשעים 
ומשחקי מילים גיליתם 
באיורים? תוכלו לבקש 

מילדיכם לספר את הסיפור 
על־פי רצף האיורים.

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,
כאשר מישו משווה את עצמו לחיות אחרות, הוא מרגיש חסר ערך. לניסיונות שלו להוסיף פריטים 

חיצוניים להופעתו יש השפעה מפתיעה גם על החיות האחרות. יחד הם לומדים שלא הקליפה 
קובעת, אלא המהות הפנימית.

״אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו״ )אבות ד, כ(

טבעי לשים לב למאפיינים חיצוניים של אנשים — מבנה גוף, לבוש וכדומה. אבל סממנים חיצוניים 
אינם מעידים על פנימיותו של האדם — על התכונות החשובות באמת, שאינן נראות לעין. 

לסיפור על מישו מסר חשוב: מתחת להבדלים החיצוניים בין בני האדם טמון גרעין זהה. כולנו 
לפעמים שמחים ולפעמים עצובים; לפעמים מצליחים ולפעמים נכשלים; לפעמים מלאי תקווה 
ולפעמים מאוכזבים. כל אחד מאיתנו שואל את עצמו: מי אני? אילו חלקים בי הם רק קליפה לא 

חשובה? מה הופך אותי למי שאני באמת? 

משרד החינוך המנהל הפדגוגי
האגף לחינוך קדם יסודי

אפשר להמחיז יחד את הסיפור. 
בעזרת בדים ואביזרים תוכלו 

להכין כנפיים, זנבות, שפמים 
ונוצות. כדאי לשמור את 
התחפושות והאביזרים 

בסלסילה זמינה, לעודד את 
הילדים להתחפש כל פעם לחיה 

אחרת ולהחיות 
את הדמויות השונות 

בסיפור.

בסוף הסיפור החיות מתנסות 
בלבישת זנבות, כנפיים וסנפירים 

של חברותיהן. ממה מורכבת כל חיה 
חדשה? אפשר להמציא להן שמות. 

כדאי לחפש בבית, בגן או בספרייה המקומית ספרים 
נוספים בנושא, כמו ״חומפס״ מאת שלומית כהן־אסיף, 

“הביצה שהתחפשה״ מאת דן פגיס, “תאכל מעיל תאכל״ 
מאת רונית חכם, ולקרוא אותם יחד.

מישו מקנא בחיות 
האחרות ורוצה להיות 
כמותן. האם גם אתם 

רציתם פעם לדמות למישהו 
אחר? אפשר לשתף את 

ילדיכם בניסיון החיים שלכם. 
שוחחו על הדמיון והשוני 

בין בני המשפחה, על 
מה שמייחד כל אחד 

ועל מה שמאחד אתכם. 
זוהי הזדמנות לחזק את 

התכונות הפנימיות של ילדיכם 
ולעודד אותם להישאר נאמנים 

לעצמם.
״אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש 

בו״: אנחנו רגילים לתאר אנשים על פי 
מראה חיצוני. נסו לתאר זה את זה בלי 

להתייחס למאפיינים חיצוניים. 
האם זה היה קשה?

בעקבות הסיפור אפשר להקים דוכן 
“שוק קח־תן״ של בגדים, תחפושות 

ואביזרי לבוש שאינם בשימוש. 
הזמינו חברים ושכנים, ויחד תוכלו 

להתחפש, להחליף ביניכם פריטים 
ולהתחדש. 
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