הצעות לצוות הגן:

חיפושית בגשם
כתבה :רותי דפנה | אייר :אביאל בסיל

גננת יקרה,
כל אחד יכול לעזור לאחר ,אפילו ילדים צעירים מאד! הסיפור
"חיפושית בגשם" מעודד ניצני אמפתיה בקרב ילדי הגן ,הוא
מזכיר להם לפקוח עיניים ולראות מי סביבם זקוק לעזרה ,ומעצים
בהם את היכולת שלהם לסייע לאחר.

"מתן אדם ירחיב לו" (משלי יח ,טז)
נתינה לאחר תורמת הן למקבל והן לנותן .הפסוק מספר משלי מלמד שנדיבות אינה מחסרת
מהנותן אלא מוסיפה לו ומעשירה אותו .משום כך תשומת לב לחלש ועזרה לזולת מלוּוות פעמים
רבות בתחושה טובה של סיפוק ושל קרבה .בסיפור "חיפושית בגשם" עידו מבחין בחיפושית,
מרים אותה ,נותן לה מסתור ...והוא עצמו זוכה לדגדוג נעים ביד.

לפני שקוראים את הספר בקבוצה...
כדאי לכנס את צוות הגן ולחשוב יחד :איך נרצה להציג את הסיפור בגן? כמה פעמים נקרא
אותו עם הילדים? אלו חפצים יעזרו לנו להמחיש את העלילה ,אלו תחפושות ואביזרים כדאי
להוסיף לפינת הבית?
רצוי לקרוא את הסיפור כמה פעמים בקבוצות קטנות כשהילדים יושבים לצדך בפינת הספר
או על השטיח ,ולאפשר להם לעיין מקרוב באיורים.

המשך בעמוד הבא

כאשר הילדים לוקחים את הספר הביתה...
כדאי לתכנן מתי ובאיזו דרך ,תעניקי בחגיגיות למשפחות את העותקים האישיים של הספר.
למשל ,תוכלו להזמין את ההורים והילדים למפגש חגיגי לרגל פתיחת התכנית .מקשטים את תיקי
הספרים ,קוראים וממחיזים יחד את הסיפור ,פותחים את ספריית הגן – ובסוף המפגש מעניקים
לילדים את ספרי המתנה שלהם!
רצוי לעודד את ההורים לקרוא את הספר כמה פעמים עם הילדים וליהנות יחד מהפעילויות המוצעות.
אל תשכחי להנחות אותם לחפש את הרעיונות לקריאה משותפת בבית ,אשר מופיעים בסוף הספר.
באתר של ספריית פיג'מה שפע רעיונות לפתיחת שנה חגיגית סביב הספרים.

רעיונות לשילוב הספר בגן
•תוך כדי קריאת הסיפור אפשר להיעזר בבובות של הדמויות השונות :חיפושית ,נמלה ,עכביש
וחתול .תוכלי ללמד את הילדים ,לפני הקריאה ,את שירתו של הגשם" :טיף טף ,טיף טיף טף",
ובמהלך הקראת הסיפור הילדים יכולים להצטרף בכל פעם שהגשם מטפטף.
•הילדים יכולים לגלם את הדמויות בספר ולהמחיז את הסיפור .כדאי גם להוסיף לפינת
התחפושות מחושי נמלה ,זנבות או אזני חתולים ,תחפושות של עכביש וחיפושית ,וכך יוכלו
הילדים לשלב את הסיפור במשחק הסוציו-דרמטי שלהם.
•אפשר לצאת לחצר ולחפש חיפושיות .ואולי יש לכם פינת חי בגן? הטיפול בחיות נותן לילדים
הזדמנויות לתרגל עזרה וחמלה .הילדים יבינו שיש כל מיני דרכים לעזור ,לא כל חיה צריכה
ליטוף או טיול בחוץ ,חשוב להביט היטב ולהבין מה הצרכים של כל אחת.
•בעקבות הסיפור תוכלי לשלוח להורים ציור של חיפושית ולבקש מהם לכתוב בו דוגמא כיצד
הילד עוזר בבית ,לאחים או לחיית מחמד .אפשר להציג את "חיפושיות העזרה ההדדית"
על לוח בגן.
•להתחבא מפני הגשם יכול להיות משחק נהדר .אפשר להשמיע בגן אחד משירי הגשם
האהובים ,בכל פעם שהופכים מקל גשם והוא משמיע קולות של טפטוף ,הילדים רצים
לחפש מחסה במקומות שונים בגן.

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ושיחה נעימה!
נשמח לשמוע כיצד שילבתם את הסיפור בגן שלכם!
לשליחת תיעוד ותמונות דרך האתר לחצו כאן או במסר פרטי בפייסבוק

