משרד החינוך המנהל הפדגוגי
האגף לחינוך קדם יסודי

פעילות
בחיק המשפחה
יושבים קרוב וקוראים יחד

הורים יקרים,
מר זוטא לא שמר על העץ שצמח לו בגינה ולא התאמץ לטפל בו ,עד שהעץ נבל והצמיח
פירות חמוצים .ההחלטה לטפח סביב העץ גינה ,ההתמדה ועבודת האדמה המסורה ,הניבו
פירות שהפתיעו ושימחו את מר זוטא וחבריו.

ּול ָׁש ְמ ָר ּה"
"ל ָע ְב ָד ּה ְ
ְ

אפשר לחפש את האיור של העץ היבש ,לעצור
את הקריאה ולשאול את ילדיכם ,למה לדעתם
העץ אינו צומח? מה חסר לו? בסוף הסיפור
תוכלו לשוחח :מה גרם להתחדשות וללבלוב
של העץ? האם לזה התכוון מר זוטא כשהוא
שתל את הגינה?

(בראשית ב' ט"ו)

האם לעצים יש רגשות?

המסורת היהודית מייחסת חשיבות רבה לאדמה ,לעבודת האדמה ולשמירה עליה .הראשון
שקיבל את התפקיד החשוב היה אדם הראשון .כבר בגן עדן נאמר לו "לעבדה ולשמרה" —
הוטלה עליו האחריות לשמור על העולם הסובב אותו ולטפח אותו.
מר זוטא וחבריו הגמדים עובדים את אדמתם ומטפחים אותה בחדווה רבה .גם אנחנו ,מבוגרים
וטף ,יכולים לשמור על העולם שקיבלנו ולטפח את הסביבה.

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ושיחה נעימה!
Копиюэтихстраницнарусском
языкеможнонайтиврусскойчасти
нашегосайта www.pjisrael.org.
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חפשו את הדף שבו מציעים חבריו של מר זוטא
לסלק את העץ .תוכלו להמציא דו־שיח .אילו
יכול היה העץ לדבר ,מה הוא היה אומר למר
זוטא ולחבריו?

גם אני רוצה גינה!
מר זוטא מקנא בגינות של חבריו .תוכלו לשתף:
האם פעם רציתם משהו שהיה לאחר? איך
הרגשתם ,מה עשיתם? אם גם אתם רוצים גינה,
תוכלו לשתול פרחים ,תבלינים או ירק בגינה או
באדנית ,לטפל בהם ולעקוב אחר הצמיחה.

שותלים יחד גינה קהילתית
כדאי לצאת לטיול רגלי בסביבת הבית .האם
יש שטחים ריקים או חצרות מוזנחות? יחד
עם חברים תוכלו לנקות ולייפות את האזור.
אפשר אפילו לשתול בשיתוף עם שכנים גינה
קהילתית.

ממש מתחת לאף
מר זוטא לא הבחין בשינוי שחל בעץ התפוחים,
עד שחבריו התפעלו ממנו .האם קרה לכם פעם
שלא הבחנתם במשהו טוב שקורה לידכם?
תוכלו לטייל יחד בין חדרי הבית ובחצר ולחפש
את כל הדברים היפים שצמחו או השתנו
לאחרונה.
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