פעילות בחיק המשפחה
משרד החינוך המנהל הפדגוגי
האגף לחינוך קדם יסודי

מיהו גיבור?

כדאי לעצור את הקריאה ברגע שג׳ף
מגלה שאין לו כוחות מיוחדים .אפשר
לשוחח עם הילדים על הרגשות של
ג׳ף — מה הם היו אומרים לו עכשיו? מה
יכול לנחם אותו? ואפשר גם לשאול :האם
זה נורא כל כך לא להיות גיבור־על? אילו
תכונות יכולות להפוך מישהו לגיבור? ומי
הגיבורים שלכם?

משחק דמיוני

הורים יקרים,

כאשר ג׳ף מנסה להרגיש מיוחד כמו גיבורי־העל שהוא אוהב ,חבריו העטלפים
אומרים לו שהוא אינו שונה כלל ,שהוא ״בדיוק כמו כולם״ .אבל כשנשמעת קריאה
לעזרה ,ג׳ף טס באומץ לב להגיש סיוע ,ומוכיח שהוא בעצם גיבור אמיתי ומיוחד
במינו.

״נברא האדם יחידי״

מאחד ומייחד

אילו תכונות משותפות לבני הבית ובמה כל אחד מיוחד? מה
מייחד את המשפחה שלכם ממשפחות
אחרות? אפשר לשוחח עם
הילדים ולבקש מהם לצייר
שתי תמונות :דיוקן משפחתי
המבליט את המשותף ,ודיוקן
נוסף המדגיש את הייחודיות
של כל אחד מבני המשפחה.

(סנהדרין ד ,ה)

במשנה כתוב שבכל העולם לא נמצא אדם הדומה לאדם אחר .אין שני אנשים זהים
לחלוטין — לא במראה ,לא בתכונות האופי ,לא ביכולות ולא בכישרונות .כמו ג׳ף
העטלף ,גם בני האדם — ילדים ומבוגרים כאחד — מבקשים לזהות את המתנה
הייחודית שהם קיבלו ,ולגלות מה התרומה שרק הם יוכלו להעניק למשפחה ,לחברים
ולעולם.

ילדים רבים נהנים לשחק בבובות של גיבורי־על ולדמיין שגם להם יש כישורים מיוחדים .כדאי להצטרף למשחק ,להתעניין בכוחות
המיוחדים של הדמויות האהובות על ילדיכם ולתת דרור לדמיון .אם גם אתם שיחקתם בגיבורי־על או קראתם קומיקס שלהם בילדותכם,
תוכלו לספר לילדיכם על הצעצועים ,הספרים והסרטים של ילדותכם ולהשוות את הדמויות עם גיבורי־העל של היום.

מתחפשים לגיבור־על

תוכלו לבחור או להמציא גיבור־על
ולהכין לילדיכם תחפושת שלמה או
להסתפק בגלימה .אילו כוחות יש לגיבור־העל
שבחרתם? מה תכונותיו?

חיות מעניינות

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

כדאי לקרוא יחד את העובדות על עטלפים המופיעות
בעמוד האחרון של הספר .האם ילדיכם הכירו את
תכונות העטלף? תוכלו לבקר בפינת חי ,בגן החיות או
בחנות לחיות ,לחפש מידע בספרייה או באינטרנט,
ולהכין דף מידע דומה על חיה אחרת.

הליכה בחושך

ג׳ף יכול לנווט בחושך ,ואתם? אפשר
לכבות את האורות בבית וללכת יד ביד
מחדר לחדר .היעזרו בחוש המישוש
והסתמכו על היכרותכם עם מבנה הבית .אחרי
כמה פעמים אפשר לתת לילדיכם להוביל במקומכם.

