
משרד החינוך המנהל הפדגוגי
האגף לחינוך קדם יסודי

 פעילות 
בחיק המשפחה

●  כדאי להתבונן יחד באיורים. הדבורה מופיעה 
בכל תמונה בספר )לפעמים היא מתחבאת(. 

ניתן לעקוב אחריה ולספר את הסיפור מנקודת 
המבט שלה. 

●  האם אתם מזהים את המתנות השונות 
שהביאה מלכת שבא למלך? אילו מתנות אפשר 

להביא למלך? האם הוא זקוק להן? 

●  כדאי לחפש את התמונה שבה שלמה המלך 
משחרר את הדבורה. תוכלו לשאול את ילדיכם: 

למה הוא צוחק? האם הוא באמת מאמין 
שדבורה קטנה תוכל לעזור לו? 

●  הסיפור נשען על אגדה אודות שלמה המלך, 
"החכם מכל אדם". האם אתם מכירים עוד 

סיפורים על שלמה המלך? תוכלו לספר אותם 
לילדיכם.

●  תוכלו לשחק "כאילו" אתם דבורים. תנו 
לילדיכם להיות הדבורה, ואתם – חברותיה. 

עופו יחד וזמזמו זה לזה את מה שהדבורה 
מספרת על המפגש עם המלך ואת תגובתכם 

לסיפור. 

●  "איזהו חכם? הלומד מכל אדם": תוכלו לשאול 
את ילדיכם, מיהו חכם, מהי חוכמה, ומה למד 
שלמה המלך מהדבורה. אפשר לספר לילדיכם 

משהו שהם לא ידעו עד כה,  ולבקש מהם לחדש 
לכם במשהו מידיעותיהם!

●  כדאי לשוחח על היכולות ועל התרומה של כל 
אחד ואחת במשפחה. היזכרו יחד במצבים 
שבהם ילדיכם עזרו והועילו במיוחד. אפילו 

לקטנים יש "שעה" שבה הם עוזרים ותורמים 
לכלל.

●  מלכת שבא מגיעה לירושלים לָחוד לשלמה 
המלך חידות כדי לבחון את חוכמתו. האם אתם 

מכירים חידות? חודו אותן לילדיכם. תוכלו גם 
להמציא יחד חידות.

הורים יקרים,
האם דבורה יכולה לעזור לְמלך? שלמה המלך בטוח שלא וצוחק למשמע הרעיון: 

הדבורה היא יצור קטנטן, חלש ונחות, כיצד תוכל לעזור לו, "החכם מכל אדם"?!

"אין לך אדם שאין לו שעה" )אבות ד, ג(

חז"ל מלמדים כי לכל יצור בעולם יש תכלית, יכולות וכוחות. לכל אחד יגיע זמן שבו 
יזדקקו דווקא לו, והוא יֵדע מה לעשות וכיצד לעזור. כולם, גדולים וקטנים, יכולים 
לתרום מכוחותיהם ומיכולותיהם, אפילו הדבורה הקטנה בסיפור שמצליחה לעזור 
שלמה,  המלך  של  גדולתו  את  שבא  מלכת  מבינה  בזכותה  החכם.  הגדול  למלך 

ובזכותה מבין המלך שלמה עוד דבר חוכמה, שאותו הוא רושם בספר ִמְשלֵי. 

קריאה מהנה ושיחה נעימה! 
Копию этих страниц на руссКом языКе 

можно найти  в руссКой части нашего сайта 

www.pjisrael.org.


