דוד והעכביש
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הצעות לצוות הגן

גננת יקרה,
פעמים רבות אנו מתבוננים בעולם הנפלא שסביבנו ותוהים מהי התועלת
במגוון נרחב כל כך של יצורים .הסיפור על דוד והעכביש עוסק בדיוק
בשאלה זו!
האגדה מופיעה בספר 'אלפא ביתא דבן סירא' שנדפס לראשונה בשנת
 1500בקושטא ,ונכללת גם בקובץ הסיפורים "ויהי היום" שכתב ח"נ
ביאליק.
"...שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום"
(מסכת אבות פרק ד ,משנה ג)
'כל נברא יש בו תועלת'  -אפילו היצור הקטן ביותר .לכל אחד יש ייחוד ויכולת מופלאה שהיא רק שלו,
תרומה מיוחדת שרק הוא יכול לתרום לעולם.
לפעמים צריך להזכיר לילדים שגם הם יכולים לתרום ולעזור .הנוכחות והכישרונות שלהם מיוחדים
והכרחיים' ,כל נברא יש בו תועלת' ,ובוודאי שיש תועלת רבה בילדים – כדאי לטפח בילדים את האמון
ביכולותיהם וביכולתם לתרום לבית ,למשפחה ולחברה.

רעיונות לשילוב הספר בגן
•במהלך הקריאה הראשונה תוכלי לעצור ולשאול את הילדים מה דעתם? איך העכביש יכול
להיות לתועלת לאדם?
•אפש ר להמחיז את הסיפור ולהעלות הצגה בה כל הילדים שותפים להכנת תפאורה ות�ח
פושות ,כרטיסים והזמנות ,חלוקת תפקידים לשחקנים ,קריינים וסדרנים .הסיפור נכתב בחרוזים,
הילדים יוכלו לדקלם אותו או לספר את העלילה במילים שלהם .לסיום תוכלו להזמין את ילדי הגן
הצמוד להתארח ולצפות בהצגה.
•תוכלו לצאת לטיול קצר בחצר או בסביבת הגן ולחפש עכבישים ובריות זעירות נוספות כמו
נמלים או לטאות ,להתבונן ולהתפעל מהן .האם תוכלו לחשוב יחד מה התרומה של כל אחד
מהיצורים?
•הילדים יכולים להכין עכביש ממנקה מקטרות .בשלב הראשון עליכם להכין עיגול ממנקה
המקטרות .זה יהיה גוף העכביש .בשלב השני הכינו לעכביש שמונה רגליים והצמידו אותן
לעיגול שהכנתם .לסיום תוכלו להדביק לגוף העכביש עיניים זזות .כדי להכין את קורי העכח
ביש השתמשו במנקה מקטרות בצבע אחר .עכשיו נותר רק להניח את העכביש על קוריו.
המשך בעמוד הבא

כדאי לאפשר לילדים להתבונן מקרוב באיורים הצבעוניים והמשעשעים שציירה המאיירת אורה אייל.
ילדי הגן יכולים להציע פירושים שלהם למשפטים של אורי ולצייר אותם.
•תוכלו לשחק בקורי עכביש :על הילדים לעמוד במעגל ובמרכז יעמוד ילד אחד .הילדים במעגל
מעבירים בניהם חוט צמר ,כאשר כל ילד שמעביר את החוט ממשיך לאחוז בו וכך טווים קורי עכביש
בין ילד לילד .כשהקור מוכן על הילד שעומד במרכז לנסות לעבור בין קורי העכביש ולצאת החוצה....
•הסיפור נשען על אגדה המספרת על דוד המלך בצעירותו ,לפני שהיה למלך ישראל .תוכלי לספר
לילדים סיפורים נוספים על דוד המלך ,דוד והראם או ניצחון דוד את גוליית.
•אפרים סידון ודני קרמן כתבו יחד עוד ספרים למשל "משה והגדי" ו"צפוף בית" ,שחולקו לילדי
הגנים על ידי ספרית פיג'מה בשנים הקודמות .אפשר לבקש מההורים והילדים לחפש את הספרים
בבית או בספריה ולקרוא אותם יחדיו.

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ושיחה נעימה!

