
הורים יקרים, 

גיבור־על עם כוחות מיוחדים. אבל לא קל,  גיבור הספר מדמיין שהוא 

ולפעמים קצת בודד, להיות גיבור־על! המפגש שלו עם ילדה־פיה מדגיש 

את כוחם של החברּות והיחד, כוח־העל החזק ביותר בעולם. 

"הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד" )תהילים קל"ג א(
לעתים ילדים צעירים מתקשים לשחק ביחד. הם לא תמיד מבינים את 

רצונות האחר, קשה להם להתאים את עצמם לאחרים והם לא מצליחים 

ליהנות בצוותא. העולם הפנימי שלהם עשיר בדמיון ומעניק מרחב בטוח 

לחלום ולהתפתח, אבל הוא עלול גם להתנגש עם המציאות.

לפעמים  אם  שגם  לנו  מזכירה  בסיפור  הדמויות  בין  שנוצרת  החברּות 

נעים ונוח להיות לבד, גיבורי־על לרוב נהנים יותר לעוף ביחד. 

קריאה מהנה! 

חל"צקרן גרינספון ישראל

KEREN GRINSPOON ISRAEL

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

תמונה מספרת: 
האם שמתם לב שהאיורים בספר מספרים 

סיפור שונה מהמילים? תוכלו להתבונן יחד 

באיורים, להשוות בכל עמוד בין התמונה 

לטקסט ולחפש: מה קורה בגן בזמן שהילד 

מנסה לעוף? עם מי אוכלת הפיה ומיהו האביר? 

נסו להמציא יחד סיפור חדש רק על פי 

 האיורים. במה הסיפור שלכם שונה 

מהספר שקראתם? 

מי מציל את מי? 
כדאי לקרוא יחד שוב את סוף 

הסיפור. מי לדעתכם מציל את מי? 

האם עזרתם פעם לחבר במצוקה? 

האם מישהו "הציל" אתכם? אפשר 

לדמיין את המפגש של הילדה עם 

ההורים שלה בסוף היום, ולהמציא 

דו־שיח. אתם, ההורים של הילדה, 

שואלים אותה: "איך עבר עלייך היום 

בגן?" בהמשך אפשר להמציא שיחה 

דומה בין הילד לבין הוריו. 

 : משחק דמיוני
ילדים רבים נהנים לשחק בבובות 

של גיבורי־על ולדמיין שגם להם יש 

כישורים מיוחדים. כדאי להצטרף 

למשחק שלהם, להתעניין בכוחות 

המיוחדים של הדמויות האהובות 

על ילדיכם ולתת דרור לדמיון. 

אם גם אתם שיחקתם בגיבורי־על 

בילדותכם, תוכלו לשתף את ילדיכם 

ולהשוות את גיבורי־העל שלכם 

לגיבורי־העל של היום. 

לפעמים לבד, לפעמים ביחד: 
כדאי לחפש בספר מתי הילד והילדה נהנים 

לבדם, ומתי כיף להם לשחק עם אחרים. 

אפשר לשתף זה את זה: אילו דברים אנחנו 

אוהבים לעשות לבד וביחד? בעקבות 

השיחה אפשר לחשוב על חבר או חברה 

חדשים שתרצו להזמין לשחק יחד בביתכם.

כולנו גיבורי־על: 
אפשר לשחק במשחק דמיון. ִחשבו יחד על מצבים 

שבהם הדמיון יכול לעזור לנו ביומיום. אפשר לשאול 

למשל: "אילו הייתי גבוה כמו ג'ירפה...", "לו יכולתי 

לטוס בשמיים...", "אילו יכולתי להיות בשני מקומות 

באותו זמן..." תוכלו לצייר את המצבים הדמיוניים 

ולהכין לעצמכם אלבום "אילו הייתי גיבור־על".

פעילות בחיק המשפחה

מתחפשים לגיבור־על: 
אפשר להכין גלימה, שרביט או כנפיים כמו 

של הילד והילדה בספר, להמחיז יחד את 

הסיפור ולצאת להרפתקאות משלכם. אולי 

חתול בחצר, תינוק בוכה או מישהו במשפחה 

זקוקים לעזרה? בכוחות משותפים תוכלו 

"להציל" אותם. 


