
על מהות ועל קליפות
בעקבות 'מישו' מאת רינת הופר

"אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו" )מסכת אבות ד, כ( 

לך יש שיער מתולתל, לה נפלה השן, לי יש משקפיים - כל אחד מאיתנו שונה, 

כל אחד אחר. אבל מתחת לכל המאפיינים החיצוניים יש גם משהו משותף. 

מה אנו יכולים לשנות בעצמנו ומה נשאר קבוע? האם אנחנו יכולים לבחור 

להיות גם מישהו אחר?

יושבים יחד במעגל. מעבירים בין המשתתפים שתי קופסאות בגודל זהה: אחת מקושטת כמו מתנה, והשנייה עשויה 

מקרטון פשוט. מבקשים מהמשתתפים לנחש מה נמצא בתוך כל קופסה. לא מגלים להם את התשובה, ומניחים את 

הקופסאות בצד.

מי ש... שָיקום! לפי התור הגננת מזמינה את כל הילדים וההורים ש... לעמוד. למשל: כל אלה ש... נועלים נעלי 

ספורט / שמגדלים חיית מחמד בבית / שאוהבים לאכול מלפפון חמוץ... הילדים מגלים מה משותף להם ולאחרים, 

ומה ייחודי רק להם.

1 < פתיחה

מחלקים לילדים אביזרי לבוש שונים )כובע, 

מעיל, מטפחת ועוד( ובוחרים הורה מתנדב 

שיעמוד לצד הגננת. בזמן שהגננת מספרת את 

הסיפור, הילדים מלבישים את ההורה באביזרי 

הלבוש השונים... עד שההורה כמעט נופל 

מּכֹובד הפריטים. כך תמחישו את ההכבדה 

והקושי במאמץ להיות "מישהו אחר".

2 < שעת סיפור
מה הפריע למישו? האם האביזרים השונים פתרו 

את הקושי שלו? מה החשיבות של מאפיינים 

חיצוניים? מה נשאר כאשר 'מקלפים' אותם? 

ומגלים שבשתי  נזכרים בפעילות הפתיחה 

הקופסאות נמצא אותו החפץ. מסבירים את 

הביטוי "אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש 

בו", ומציינים את הדברים המייחדים כל אחד 

מילדי הגן ואת המשותף בקהילה שאליה אנו 

משתייכים.

3 < דיון
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מכינים כתר מתחלף 

הכנה מראש: 

גוזרים מראש רצועות בריסטול לכתרים.

אל כל אחד מהכתרים שהוכנו מראש מצמידים 

בצידי  הראש,  )בַקדמת  סקוטשים  ארבעה 

הראש(.

מקשטים את האביזרים וגוזרים אותם.

מדביקים סקוטש על הצד האחורי של כל אביזר. 

< דף שבלונות )דוגמאות( לכתר ולאביזרים 

השונים תוכלו למצוא כנספח בסוף החוברת 

ובאתר האינטרנט.

4 < יצירה בשניים
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ציוד
לפתיחה:    קופסה עטופה בנייר מתנה   

  קופסת נעליים מרופטת

בשתיהן אותו החפץ בדיוק

ליצירה:     כתר מבריסטול     סקוטשים   

  צבעים     מספריים   

אביזרים לכתר:     קרניים     מחושים   

  אוזניים     כתר מלכותי     חד־קרן   

משך הפעילות: 45 דקות

הסיפור של כולנו הסיפור שלי


