מפגשי סיפור ויצירה למשפחות בעקבות ספרי ספריית פיג'מה

עזרה הדדית ונתינה

בעקבות הספר "אולי אפשר גרגר סוכר"

עזרה הדדית ונתינה לאחרים בונות את העולם וגורמות למציאות להיות
טובה ונעימה יותר .לא תמיד אנחנו יודעים מי יזדקק לעזרתנו ומתי .הנמלה
והצרצר שונים מאוד באופיים אבל הם חיים בשכנות טובה וביחסי ידידות.
נוהגים בנדיבות ,עוזרים זה לזה ,נהנים יחד  -הם חברים! בסופו של דבר
יגלו שלכל אחד יש הזדמנות לעזור לחברו.

 > 1פתיחה
על שולחן בכניסה מונחים חפצים שונים .כל משתתף
לוקח חפץ כלשהו ומתיישב במקום .בהמשך החפצים
שקיבלו יסייעו לפתור בעיות של המדריך:
המדריך נכנס נסער ,נתקע בקירות ובכיסאות "אני לא
רואה שום דבר" (מי מהילדים קיבל משקפיים?) ,הוא
מחכה לחבר שאמור להגיע עם התחפושות להצגה ולא
מגיע .הוא מרכיב ,בעזרת המשתתפים ,את התחפושות.
גם את הספר הם עוזרים לו למצוא בחדר .תוך כדי גם

חם למדריך ,הוא צמא ,רעב ,מתגרד כי עקץ אותו יתוש,
הילדים צריכים לזהות את הצורך של המדריך ולהושיט
לו עזרה עם החפצים שקבלו.
כשהספר נמצא המדריך חובש את מחושי הנמלה ומתחיל
לקרוא את הסיפור .המדריך השני נכנס ומצטרף.
(אם אין אפשרות לשני מדריכים אפשר לעשות הכל
גם עם מדריך אחד).

 > 2שעת סיפור

 > 3דיון

מדריך אחד חובש את מחושי הנמלה ,השני חובש
כתר עם מחושי הצרצר .מתחלקים בהקראת הסיפור
והמחזתו .אפשר לשתף את הקהל ובסוף הקריאה
לשיר יחד שירי שבת כמו "שלום עליכם" ,או "מי אוהב
את השבת".

אפשר לשוחח על הכנות לשבת ,בילויים בשבת בחיק
המשפחה ויחסי שכנות .הסיפור מבוסס על המשל של
הצרצר והנמלה .האם מישהו בקהל מכיר את הסיפור?
אפשר לשוחח על השינוי שעשתה הסופרת  -הנמלה
בסיפור שלנו אינה נוזפת בצרצר ,היא מקבלת אותו
בשמחה ויחד הם זוכים לשכנות טובה ולשבת משותפת.

 > 4יצירה

צילום היצירה ורשימת המצרכים בעמוד הבא

עוגה לשבת
מערבבים יחד את הגבינה הלבנה ,השמנת המתוקה,
אבקת הפודינג והסוכר.
טובלים את הביסקוויטים בחלב ומרפדים בהם את
תחתית התבניות.

מורחים את תערובת הגבינות מעל תחתית
הביסקוויטים .אפשר לקשט מעל בסוכריות צבעוניות,
או תלתלי שוקולד שיוצרים בעזרת קולפן ,ולוקחים
הביתה למקרר.
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מפגשי סיפור ויצירה למשפחות בעקבות ספרי ספריית פיג'מה
עוגה לכבוד שבת
עבודת הורים וילדים בעקבות הספר "אולי אפשר גרגר סוכר"

ציוד
פתיחה >

משקפיים

מים

עט

קרקר

כתרי נייר
מחושי צרצר

מניפה

תכשיר נגד יתושים

מחושי נמלה
מהדק ועוד...

יצירה (מצרכים ל 12-אנשים)
 12תבניות קאפקייק חד-פעמיות
 500גרם ביסקוויטים פתי בר
 750גרם גבינה לבנה

קרטון חלב
 3/4כוס סוכר

 1מיכל שמנת מתוקה
שקית אבקת אינסטנט פודינג וניל ( 80גרם)
סוכריות או שוקולד לקישוט
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