
כדאי לעיין יחד 
בספר ולשים לב 

לשילוב בין האיורים 
למילים. אילו מילים 

מהאוסף של ג׳ים 
ילדיכם מכירים?

הצעות לפעילות בחיק המשפחה
תוכלו לדפדף במילון או לגלוש יחד באתר ״מילוג״ 

www.milog.co.il, ולהראות לילדים את אוצר 
המילים העשיר של השפה העברית. 

אפשר גם לעצב מילון משפחתי: 
מקשטים מחברת מיוחדת 

ומוסיפים לה בכל פעם 
מילים חדשות או מעניינות. 

ילדיכם יכולים להוסיף 
למילון גם ציורים.

תוכלו לשאול את ילדיכם מדוע לדעתם 
ג׳ים בחר לפזר את אוסף המילים שלו. 

האם גם לכם יש משהו שמשמח 
אתכם ותרצו לחלוק עם אחרים? 

כמו ג׳ים, ילדים רבים אוהבים לאסוף 
דברים — אבנים קטנות, קלפים, מפיות 
מיוחדות מבתי קפה. האם היו לכם 

 אוספים כשהייתם צעירים? 
זאת הזדמנות לשתף את הילדים, 

 ואולי הם יבקשו להמשיך 
 את המסורת המשפחתית 

או ליצור אוסף משלהם. 

מילים הן כלי נפלא לביטוי הרגשות שלנו. אפשר 
להכין פתקים, לכתוב עליהם רגשות ולהוסיף להם 
ציור, ואז לתלות את הפתקים על המקרר, על דלת 

הכניסה לבית או סביב המיטה. אפשר להשתמש 
בפתקים כשאנחנו רוצים לבטא את רגשותינו ולא 

״מוצאים״ את המילה.

האם זכורות לכם מילים 
שאמרו ילדיכם בשיבוש 

כשלמדו לדבר? תוכלו 
להיזכר בהן, לשתף את 

הילדים ולרשום אותן 
למזכרת.

הורים יקרים,
״צמרת״, ״זלעפות״, ״לחישה״, ״הרפתקה״ – לכל מילה צליל משלה, לכל מילה משמעות.

ג׳ים אוסף מילים. הוא מסדר וממיין אותן, הוא אוהב אותן. וכשהוא מפזר את אוסף המילים שלו 
ברוח, הוא מביע את אמונתו כי מילים יכולות להפוך את העולם לטוב יותר. 

מי  בפני  אספן המילים הוא שיר הלל לשפה, ספר שחוגג את האפשרויות הנפלאות הנפתחות 
ששם לב לכל מילה ומילה.

''בעשרה מאמרות נברא העולם'' )מסכת אבות פרק ה משנה א(
יכולות לבנות ולהצמיח, אבל גם  וכוח. מילים  המסורת היהודית מייחסת למילים חשיבות רבה 
עלולות להרוס. כולנו משתמשים במילים מבוקר עד ליל: אנו קוראים מילים, כותבים אותן, מדברים 

בהן ומקשיבים להן. האם אנחנו תמיד מודעים לעוצמה ולהשפעה שיש למילים? 

קריאה מהנה ושיחה נעימה! 
Копию этих страниц на русском языке можно найти 

 в русской части нашего сайта www.pjisrael.org.
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