
מי בנה ומי נטע? כולנו ביחד!
בעקבות 'המדינה של ילדי הגן' מאת אמונה אלון

ְנפֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו "  ע ַכּ ֵצנּו ַיַחד ְמֵהָרה ֵמַאְרַבּ "ַקְבּ

)מתוך ברכת קיבוץ גלויות בתפילת שמונה־עשרה(

כמה נעים לתכנן וליצור יחד! לכל אחד תפקיד, כולם שותפים ונהנים. אך לא 

תמיד קל להצטרף למשחק קיים, ולא פשוט לצרף אחרים לבנייה שכבר החלה. 

חבורת הילדים, כמו החברה כולה, לומדת לקבל בתוכה מצטרפים חדשים 

בזרועות פתוחות ולתת גם להם מקום לצמוח ותחושה של שייכות ושותפות.

מזמינים את ההורים והילדים להתמקם באחת משלוש תחנות בגן: פינת הקוביות, שבה בונים יחד מגדלים; שולחן 

מכוסה בגליון נייר גדול, שעליו מציירים ציור משותף בצבעי כחול ולבן; ופינה שבה מרכיבים פאזל )ַתצֵרף( גדול 

משותף. על כל צמד להשתתף בכל תחנה, כל אחד על פי קצב ההנאה וההתקדמות שלו. לאחר עשר דקות עוצרים 

את הפעילות ומזמינים את כולם לשבת במעגל במרכז החדר.

1 < פתיחה

מזמינים קבוצת הורים וילדים להמחיז את 

הסיפור יחד עם הגננת, כאשר הורה תורן מתנדב 

לשחק את תפקיד הילד החדש. עוצרים את 

הקריאה ַּבמקום שבו הילדים לא מרשים לילד 

החדש להצטרף, ומבקשים מהילדים להעלות 

מחשבות ורגשות: איך לדעתם מרגיש הילד 

החדש? כיצד אפשר לצרף אותו למשחק? - 

וממשיכים לקרוא עד סוף הסיפור. 

2 < שעת סיפור
האם כל המשתתפים נולדו בישראל? האם 

הילדים מכירים אנשים שהגיעו לישראל מארץ 

רחוקה? אפשר לחשוב יחד, מה יכול להיות 

קשה למי שעולה לארץ? )שפה חדשה, בית 

חדש, חברים חדשים...(. מצביעים על היצירות 

שהכינו בפעילות הפתיחה. האם הן שלמות? איך 

הרגישו המשתתפים? האם היה קשה להצטרף 

לקבוצה קיימת? כיצד השפיעה ההגעה של 

חברים חדשים על יצירה שכבר החלה?

3 < דיון
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מכינים מזוודה לקראת עלייה לארץ ישראל

גוזרים מראש מזוודה לכל ילד )חותכים בריסטול 

לגודל A3 ומקפלים לחצי, ומוסיפים שתי ידיות(.

מקשטים את הפרטים לתוכן המזוודה ומדביקים 

עליהם סקוטשים.

מקשטים את החלק החיצוני של המזוודה, 

ומדביקים סקוטשים בחלק הפנימי של המזוודה. 

מצמידים את הפריטים לפנים המזוודה ויוצאים 

לטיול.

< דף שבלונות )דוגמאות( לאביזרים לתוכן 

המזוודה תוכלו למצוא כנספח בסוף החוברת 

ובאתר האינטרנט.

4 < יצירה בשניים
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ציוד
לפתיחה:  

  קוביות      גליון נייר גדול   

   צבעים      פאזל

ליצירה:

  בריסטולים     סקוטשים     צבעים  

  מספריים     גזרי נייר של בגדים

  דרכון     דגל

משך הפעילות: 45 דקות

הסיפור של כולנו הסיפור שלי


