
כדאי לקרוא יחד את הסיפור, לעיין מקרוב 

באיורים ולהבחין בפרטים הרבים שנמצאים בהם. 

תוכלו לחפש בכל עמוד את אבא והכלב שמלווים 

את הילד בדרך. האם משהו באיורים שעשע 

אתכם? האם הצלחתם לנחש לאן הילד הולך?

כשהבית של סבתא כבר קרוב, מתחיל הילד 

לספור מאחת עד עשר. אפשר לחפש יחד את 

הְסָפרות שהחביאה המאיירת באיורים. האם 

שמתם לב להתאמה בין מספר החפצים באיור 

למספר אותו מציין הילד כשהוא סופר? תוכלו 

 לספור כמה קוקיות יש לילדה, כמה ציפורים 

היא מאכילה, כמה חתולים מוצעים למכירה.

מה רואים באיור ביתּה של סבתא כשנפתחת 

הדלת? מה ומי ממתינים לילד? אפשר לשאול 

את ילדיכם, מה לדעתם יעשה הילד בביקור אצל 

סבתא? מה הוא יאכל, במה ועם מי הוא ישחק? 

בעזרת בובות אפשר להמחיז את המפגש בין הילד 

לבין סבתא ולהמציא המשך לסיפור. 
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כדאי לצאת יחד מהבית ולהביט סביב במבט 

חדש: האם גם לכם יש שביל מאחורי הדלת? צאו 

מהבית, ִעמדו והקשיבו, האם ניתן לשמוע מכוניות 

נוסעות? ציפורים מצייצות? יללה של חתול? מה 

אתם מריחים? אילו אנשים עוברים על פניכם? 

בעמוד האחרון של הספר מצוירת מפה בצורת 

לב, שבה רואים את הדרך מהבית של הילד לבית 

של סבתא. אפשר לשרטט עם ילדיכם מפה של 

הדרך מהבית שלכם אל הגן, לבית של סבא וסבתא 

או לבית של חבר קרוב. תוכלו להוסיף על המפה 

מקומות שילדיכם מכירים בדרך: מכולת, מעבר 

חציה, גן שעשועים, עצים ועוד. 

לא תמיד אפשר להגיע בהליכה לסבתא, לקרוב 

 אהוב או לחבר. לפעמים הם גרים בארץ אחרת, 

או עיר רחוקה. איך אתם שומרים על קשר? אפשר 

לחשוב עם הילדים על דרכים לשמור על קשר – 

שיחת טלפון, שליחת תמונות או סרטונים, מכתב 

או ברכה מצוירת.
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פעילות בחיק המשפחה

הורים יקרים, 
 הילד בסיפור פותח את דלת ביתו ויוצא אל השביל ואל העולם. 

דרך עיני הילד העולם נהדר, אבל נהדרת מכול היא מי שממתינה לו 

בקצה הדרך. 

ֲאִני אוֵֹהב -  קוֹם ׁשֶ  "ַלּמָ
ם ַרְגַלי מוִֹליכוֹת אוִֹתי" )סוכה נג(  ׁשָ

המשפט ממסכת סוכה נאמר בשמו של הלל הזקן והוא יכול 

להתאים לכל פתיחת דלת בחיינו, לכל יציאה למסע. רגליו של הילד 

בסיפור מוליכות אותו למקום אהוב. בדרך הוא רואה עצים, חנויות, 

ציפורים, אור וצל, כל הפרטים שמרכיבים את העולם שלו. מה שעומד 

בלבו של המסע הוא היעד, הבית של סבתא, אליו ובגללו הוא יצא לצעוד 

בשביל שמאחורי הדלת.

קריאה מהנה ושיחה נעימה! 
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