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הורים יקרים,
ֶכת ַרְגַלִים ְכׁשֶ ֲאִני ְמׁשַ

יֹון. ַים ַהִחּכָ ּבְ
ה ָחרּוז ֶרת ַלַחּכָ קֹוׁשֶ

יֹון, ּתָ תֹור ּפִ ּבְ

סופרת הילדים האהובה רינת הופר מזמינה את הקוראים לפתוח את ״הדלת הירוקה״ ולהיכנס 
לעולם עשיר שבו דמיון ומציאות מתערבבים. בעולם זה, המורכב משירים ומציורים השלובים 

זה בזה, הם יפגשו גמדים וחתולים, נופים ורגשות, חברים ושעמום, וגם ציפלוד אחד.

בשונה מסיפור, אוסף שירים ניתן לקרוא בדרכים שונות. אפשר לבחור שיר או שניים מתוכו 
או לקרוא את כל השירים שבו, אפשר לקרוא בכל סדר שרוצים, ואפשר לחזור אל הספר שוב 

ושוב, ובכל פעם להתמקד בנושא אחר המובע בו. אוסף השירים בספר מזמן נושאי שיחה 
רבים והוא הזדמנות מופלאה לפגוש את ילדינו, לשמוע מה הם מרגישים וחושבים, להכיר את 

המתרחש בעולמם ולשתף אותם בחוויות, ברגשות ובזיכרונות ילדות שלנו.

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

קריאה מהנה ושיחה נעימה!

הצעות לפעילות בחיק המשפחה

חפשו את השעונים שבאיורים — 
האמיתיים שתלויים על הקיר, 

והדמיוניים שמופיעים כתלתלים 
של ילדה או כפקעות של בצל. מתי 

מסמנים השעונים את השעה ומתי את 
הזמן שעובר? האם לפעמים אתם או 
ילדיכם מרגישים שהזמן לא זז? מתי 

הוא ״עף״ ונעלם בלי ששמתם לב?

גם רגעים יומיומיים שגרתיים 
ו״קטנים״ יכולים להפוך לשיר, לציור 
או לסיפור. אפשר לבחור עם ילדיכם 

רגע כזה מהיום שעבר עליכם, לשוחח 
עליו וליצור בעקבותיו יצירה משלכם.

בעקבות האיורים אפשר ליצור עם הילדים תמונת קולאז׳ 
 שמורכבת מדפי טיוטה שאין בהם שימוש או מעיתונים ישנים. 

מה נולד מהשילוב הזה? 

 תוכלו לשוחח על הקסם 
 שבתהליך היצירה ולחשוב יחד: אילו 

היה לכם עפרון קסמים, מה הייתם עושים בו?

 אפשר לדפדף יחד בספר ולחפש את העפרונות שבאיורים. 
האם מצאתם עיפרון שהוא שרביט קסמים? עיפרון שהוא מפתח? 
ומה עם אגרטל שהעפרונות בו הופכים להיות עציץ פורח צבעוני? 

ויש עוד, נסו למצוא אותם.

ּוַמֲעָלה ַרְעיֹון
ְועֹוד ַרְעיֹון

ְמיֹון. צּולֹות ַהּדִ ִמּמְ

אילו שירים אתם וילדיכם אוהבים במיוחד? האם אתם אוהבים 
את אותם השירים? עם מי מהדמויות בספר הזדהיתם? האם 

השירים עוררו בכם זיכרונות של חוויות שעברתם? 


