
תוכלו לבקש מילדיכם לחפש את התמונות שבהן הזאב הגדול עוזר לזאב הקטן.   
מה הוא עושה למענו במהלך הסיפור? חשבו יחד על החברים שלכם והיזכרו 

בדברים שאתם עושים זה למען זה.

זאב גדול מתגעגע לזאב קטן ומצפה לשובו.   
 תוכלו להיזכר עם ילדיכם בחבר או בחברה שהם לא פגשו זמן רב, 

ולהציע להם להזמין אותם לבילוי משותף.

אפשר לחבר בשרוך שני גלילי נייר טואלט ולהכין יחד משקפת. תוכלו לטפס   
על גבעה ולנסות לאתר דברים דרך המשקפת שהכנתם. מה הדבר הרחוק ביותר 

שכל אחד מכם יכול לראות? 

כשזאב גדול רואה את זאב קטן לראשונה, זאב קטן הוא רק נקודה קטנה באופק.   
אפשר לקחת דף חלק וצבעים ולצייר ציור משותף — ההורה מתחיל ומצייר 

נקודה, אחריו הילד מוסיף פרט, ואחריו ההורה, וכך הלאה. ְלמה הפכה 
הנקודה שלכם?

הורים יקרים,

כשזאב גדול ראה לראשונה את זאב קטן מתקרב לעברו, הוא חשש — אולי 

הזאב הקטנטן יפריע לו? אולי הוא יפר את שלוותו? אט־אט זאב גדול מתחיל 

לחוש חמלה כלפי זאב קטן ולומד שכל חבר — אפילו חבר קטן מאוד — תופס 

הרבה מקום בלב. סיפור על האופן שבו נרקמים קשרים ועל חברות. 

"ְקֵנה ְלָך ָחֵבר" )אבות ו, א(

במשנה נאמר: "ְקֵנה לך חבר". אך איך רוכשים חבר? מובן שאין הכוונה שקונים 

התחשבות  לב,  תשומת  באמצעות  לחבר  אדם  שהופכים  אלא  בכסף,  חבר 

ונתינה. חברות נוצרת במשחק משותף, בדאגה לאחר ובמחוות קטנות, כפי 

שהדגים הזאב הגדול: בשותפות בשמיכת העלים או בנתינת צלחת עם כמה 

פירות. המשנה מעודדת את האדם להשקיע בחברות ולהתאמץ להעניק משלו 

לחברו. כי חברות אמת שווה זהב.

קריאה מהנה ופעילות נעימה!

Копию этих страниц на русском языке можно найти 
в русской части нашего сайта www.pjisrael.org.

הצעות לפעילות בחיק המשפחה

כדאי לשבת קרוב ולהתבונן יחד באיורים. מה עושה הזאב   
הגדול לפני בואו של הזאב הקטן? תוכלו להציע לילדיכם 

 לדפדף בספר ולספר את הסיפור במילים שלהם. תוכלו גם לנסות 
לספר את הסיפור מנקודת המבט של הזאב הקטן.

משרד החינוך המנהל הפדגוגי
האגף לחינוך קדם יסודי


