הורים יקרים ,ברוכים הבאים לספריית פיג'מה!
מהי ספריית פיג'מה?
ספריית פיג'מה® היא תוכנית ארצית המעניקה ספרים איכותיים ל  360,000-ילדי הגנים ותלמידי כיתות א'-ב' ,הלומדים במסגרות החינוך
הממלכתי ,הממלכתי-דתי והחינוך המיוחד .התוכנית פותחת בפני הילדים שער אל עולם הספר ומעניקה לכם הזדמנויות לשוחח עם
ילדיכם על נושאים הקרובים לעולמם ועל אמונות ,ערכים ומנהגים העוברים במשפחה מדור לדור .קריאה חוזרת ושיחה עם הילדים
על נושאים העולים מן הספרים הן הזדמנות לשתף את ילדיכם בנקודת המבט האישית שלכם ולהתייחס לרגשותיהם ולמחשבותיהם.
התוכנית מעודדת ל:
אהבה לספר ולקריאה
קריאה משותפת בבית ובכיתה

שיחות על ערכים העומדים בבסיס התרבות והמורשת הישראליות-יהודיות
יצירת מכנה משותף תרבותי רחב בחברה הישראלית

ספריית פיג'מה נוסדה על ידי קרן גרינספון ישראל (חל"צ) ופועלת בשיתוף משרד החינוך .התוכנית מבוססת על תוכנית
® PJ Libraryאשר מעניקה למשפחות ברחבי העולם ספרים בעלי זיקה לתרבות היהודית.

כיצד התוכנית פועלת?
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פעמים בשנה מגיעה
חבילה :ספר לכל ילד ושני
ספרים לספריית הכיתה.

קוראים ,משוחחים ויוצרים
בכיתה בעקבות הסיפור.
רעיונות בעלון למורה ובאתר.

בסוף כל ספר הפתעה!
הצעות לפעילות
ולשיחה בחיק המשפחה.

כל תלמיד ותלמידה מקבלים
ספר הביתה ,תוספת
לספרייה המשפחתית.

מה נקרא השנה?
הספרים מתאימים לגיל ילדכם ומזמנים קריאה חווייתית ומהנה בכיתה ובחיק המשפחה .בין הספרים שתקראו השנה תפגשו:
יצירות חדשות ומקוריות
קלאסיקות ישראליות
עיבודים עכשוויים לסיפורי עם ולאגדות חז"ל
תרגומים לספרי איכות מהעולם
ועדה משותפת למשרד החינוך ולקרן גרינספון ישראל בוחרת בקפידה את הספרים ,שרובם ככולם מאושרים על ידי הפיקוח הממלכתי
והחמ"ד.
עד היום חילקה ספריית פיג'מה יותר מ 200-ספרים איכותיים שונים.

רוצים לדעת עוד?
לרשימת הספרים ,לסרטונים להורים ולמידע במגוון
נושאים הקשורים לקריאה משותפת היכנסו

לאתר האינטרנט:

ולדף הפייסבוק שלנו:

www.pjisrael.org

אנו מאחלים לכם שעות רבות של הנאה סביב הספרים!

ספריית פיג'מה

כך הופכים למשפחה של קוראים!
זוכרים את רגעי הקסם של קריאה משותפת בחיק המשפחה ,כאשר ילדיכם היו צעירים? אל תוותרו על החוויה גם היום! קריאה
משותפת ,גם כשהילדים כבר לומדים לקרוא בכוחות עצמם ,תורמת להעשרת אוצר המילים ותחומי הדעת של הילדים ומזמנת
לכל המשפחה רגעי קרבה ושיחות .הספרים נבחרים למען הילדים מתוך מחשבה רבה ואהבה ,ואנחנו מקווים שהם יעוררו בכם
ובילדיכם חשק להמשיך לקרוא ולשוחח עליהם.

קריאה בהמשכים

הַ תאימו את הספר לילד

בחרו ספר המחולק לפרקים .הקריאה בספר
כזה נוחה וניתנת להפסקה לפי רצון ילדכם.
לפעמים תופתעו לגלות שהוא לא התאפק
וכבר המשיך לקרוא בעצמו.

ככל שילדכם יקרא ,כך הוא יפתח את טעמו האישי בסוגי ספרים
שונים .הילד מתעניין בחיות? הילדה אוהבת הרפתקאות?
אפשר לבחור ספרים בנושאים קרובים לליבם ולהתייעץ איתם
בתהליך הבחירה.

בחרו ספר שמעורר
מחשבה ושיחה

אהבה מביאה אהבה

לקריאה משותפת
אפשר לבחור ספר
מורכב מהרגיל ולשוחח
עליו .בסוף כל ספר
של ספריית פיג'מה יש
דף עם הצעות לשיח
משפחתי.
מומלץ לעיין בו!

ִקראו יחד ספרים
שאתם אוהבים
במיוחד .היחס המיוחד
שלכם אל הספר יקרין
על ילדכם .אל תיעלבו
אם הילד לא מתחבר,
הרי ידוע שעל טעם
ועל ריח אין להתווכח.

בַ ּקשו המלצות

חוזרים לספרים מוכרים ואהובים

ב ַּקרו יחד בספרייה העירוניתִּ ,בדקו מה נראה לכם מעניין
ומתאים ,ב ַּקשו המלצות מהספרנים או מהמורה והיעזרו
באתרי אינטרנט בנושא ספרות ילדים .באתר ספריית פיג'מה
תמצאו המלצות על ספרים שמתאימים לקריאה משותפת
לגילאי כיתות א׳-ב׳ ושלל הצעות לפעילות משפחתית.

אל תהססו לחזור לספרים ישנים שאהובים על
ילדכם ,גם אם הם מיועדים לגיל צעיר יותר מגילו.
קל יותר לקרוא ספר מוכר ,ונעים לפגוש מכרים
ותיקים מהעבר .רבים מספרי ספריית פיג'מה
שחולקו בגן יכולים להתאים לגילאי בית הספר.

הידעתם?

קריאת ספרים מפתחת את הדמיון ,מעודדת אמפתיה ָלאחר ומעשירה את אוצר המילים.
קריאה משותפת עם ילדים מעודדת שיתוף ברגשות ובמחשבות ומזמנת ִקרבה והנאה משפחתיות.

