משרד החינוך המנהל הפדגוגי
האגף לחינוך קדם יסודי

פעילות
בחיק המשפחה
•

הורים יקרים,
ּ
לאמה בגינה ,הילדה בסיפור מדמיינת גינה אחרת —
בזמן שהיא עודרת ,מנכשת ועוזרת
את גינת החלומות שלה .הארנבים שצריך לגרש ,העשבים שצריך לנכש ,המים שבעזרתם
משקים — כל אלה מגרים את דמיונה והיא מתחילה לחלום על הגינה הכי מופלאה בעולם.

"החלומות הגדולים יסוד העולם הם"
(הרב קוק ,שמונה קבצים קובץ ג' רכ"ו)
רבים מהדברים הנפלאים ,החשובים והיפים שיש בעולמנו התחילו מחלום ,אומר הרב קוק.
בספר "בגינה שלי" מאפשר הסופר קווין הנקס לילדה לחלום חלומות גדולים וצבעוניים,
חלומות שבהם פרחים לא נובלים ,ומהאדמה צומחים ממתקים .ילדים צריכים לחלום כדי
ליזום ,ליצור ,לשנות ולהשתנות .לפעמים המבוגרים שוכחים לחלום ,אבל את חלומות
הילדים כדאי לאפשר ולעודד ,כי רק מה שחולמים עוד יוכל יום אחד להתגשם.

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ושיחה נעימה!
Копию этих страниц на русском языке можно найти
в русской части нашего сайта www.pjisrael.org.

כדאי לשבת קרוב ולקרוא יחד את הספר .אפשר
להתבונן היטב באיורים הצבעוניים שמלווים את
הסיפור .איך מאיירים חלומות? באיזה צבעים
השתמש המאייר? מה מופיע באיורים ולא מוזכר
בסיפור? נסו לדמיין — איך הייתה נראית גינת
החלומות שלכם? מה הייתם רוצים שיצמח בה?

•

הילדה בסיפור עוזרת לאימא שלה לטפל בגינה.
האם גם לכם יש גינה או עציצים? כיצד ילדיכם
עוזרים לכם בבית? תוכלו לחשוב יחד על זמנים
ומקרים שבהם הם יכולים להושיט יד.

•

הילדה חולמת על פרחים שלא נובלים .גם אתם
יכולים להכין יחד פרחים שאינם נובלים .אפשר
להשתמש בנייר קרפ ,בפיסות בד ,אפילו בתבנית
ביצים ריקה .מצמידים את הפרחים בנייר דבק
לקשית או שיפוד ו"שותלים" בחצר ,באדנית או
בתוך בקבוק מים ריק.

•

בעקבות הסיפור תוכלו לשוחח על חלומות ושאיפות.
תנו דרור לדמיון :אילו חלומות ניתן להגשים ואילו
לא? מה צריך לעשות כדי להגשים חלום?

•

קונכיות ,ארנבונים ,או לבבות שוקולד אפשר
להכין בקלות :ממיסים שוקולד עם מעט שמן
במיקרוגל ושופכים את הנוזל אל תוך תבנית
מסיליקון המיועדת לאפיית מאפינס או ליצירת
קוביות קרח .לאחר כמה דקות במקפיא תוכלו
לחלץ מהתבניות קונכיות ,ארנבונים או
לבבות שוקולד.

