
האם ילדיכם יודעים מה מקור השם שלהם? 
בעקבות הקריאה תוכלו לשתף אותם במשמעות 

השם שלהם ובסיפור שעומד מאחורי בחירתו, וגם 

לספר להם על מקור השמות שלכם. 

האם אתם מכירים את המנגינה לשיר 
"אצלנו בכפר טודרא"? 

השיר מאת יהושע סובול שמבצעת להקת 

הברירה הטבעית. אפשר לשיר אותו יחד עם הילדים.

"אותיות מתוקות" הוא סיפור בתוך סיפור. זהו הסיפור על גל ואבא, רוחמה הגננת וילדי 
הגן - וסיפור נוסף על חכם רפאל המתוק, שחי לפני שנים רבות בארץ רחוקה. 

טעם הדבש של אותיות האלף־בית מחבר בין הווה ועבר, ובין גל לבין סבא רפאל.  

פעילות בחיק המשפחה

כדאי להתבונן יחד באיורים ולהשוות 
את הבית ואת הגן של גל לסביבה שבה 

חי סבא רפאל לפני שנים רבות. 
תוכלו לדמיין יחד, כיצד היו נראים החיים 

שלכם אילו הייתם חיים במקום אחר 

יש ברשותכם  ובתקופה אחרת. אם 

תמונות ישנות שמתעדות את שורשי 

המשפחה, אפשר להראות אותן לילדים, ולנסות 

לזהות יחד את בני המשפחה ואת המקומות שהם 

גרו בהם אז - והיום.
כמו גל, ילדים רבים אוהבים לשמוע 

סיפורים של 'פעם'. 
האם זכורים לכם אירועים חגיגיים מימי הגן ובית 

הספר? תוכלו לשתף את ילדיכם בזיכרונות ילדות 

ובמנהגים משפחתיים סביב לימוד.
ילדים צעירים לומדים מתוך פעילות והנאה, למשל, 
מליקוק אותיות טבולות בדבש. יש דרכים רבות 

ללמוד את האלף־בית: 
אפשר להרכיב שמות ומילים מחומרים שונים, לגזור 

אותיות מעיתונים, לזהות אותיות מוכרות על שלטים 

ואריזות, לשחק במשחקי מילים ועוד. 

העיקר ללמוד בהנאה!

אֹוִתּיֹות ְמתּוקֹות 
גֶ'ִקי לֵוִי

הורים יקרים, 

"ֵאין ָאָדם לֵָמד ֶאּלָא ִמָמּקֹום ֶׁשּלִּבֹו ָחפֵץ" )תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, י"ט, ע"א(

המפגש הראשון של הילדים עם אותיות האלף־בית הוא אבן דרך חשובה בהתפתחותם 
ובהצטרפותם לחברת הבוגרים. היכולת לקרוא ולכתוב פותחת בפני האדם עולמות רחבים, 

ומאפשרת לו לרכוש ידע ולהבין טוב יותר את עצמו ואת המציאות.  
לאורך הדורות נהגו במקומות רבים לציין בחגיגיות את המפגש הראשון של הילדים עם 

אותיות האלף־בית. חגיגה זו הופכת את הלמידה לחוויה חיובית ומשמחת, ונזכרת בלבבות 
הילדים שנים רבות. לכל עדה המנהגים שלה, והמשותף לכל המסורות הוא הרצון להבליט 

את טעמו המתוק של הלימוד.

"אותיות מתוקות" הוא הספר האחרון ברשימת ספריית פיג'מה לשנה זו. אנחנו מקווים 
שנהניתם מהספרים, ומאחלים לכם קיץ נעים ומעבר מוצלח לגן או לבית הספר!

 Копию этих страниц на русском языке можно найти  в русской части нашего сайта

www.pjisrael.org


