
הורים יקרים, 
תני ותינה רוצים לתת מתנה לאימא ומחפשים דרך משלהם להביע את תודתם ואת 

אהבתם אליה. קריאה משותפת של הסיפור מזמנת שיחה על הקשרים המיוחדים 
שנרקמים בין בני המשפחה, ועל דרכים שבהן גם ילדים צעירים יכולים להכיר טובה 

ולהודות להורים.

כיבוד הורים
ךָ" )שמות כ, יא(. בכל גיל אפשר לכבד  בעשרת הדיברות כתוב: "כֵַּבּד ֶאת ָאִביךָ וְֶאת ִאֶמּ

את ההורים בדרך אחרת. בגיל הצעיר התבוננות בכל הטוב שההורים מעניקים להם, 
מאפשרת לילדים לבטא את הערכתם להוריהם. 

בסיפור נותנים תני ותינה לאימם מתנות שלא קונים בחנות, אך הן יקרות מפז. גם ילדים 
צעירים יכולים לתת להוריהם מתנות מיוחדות ואישיות, ובכך להביע את האהבה ואת 

התודה שלהם, גם אם בדרך פשוטה ויום־יומית.  

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה! 
 Копию этих страниц на русском языкe можно найти в русской части

нашего сайта www.pjisrael.org

הצעות לפעילות בחיק המשפחה

אפשר לבחור קופסה ולקשט אותה במדבקות, בציור ובסרט. 
תוכלו להחליט יחד למי תרצו לתת אותה במתנה.

תוכלו לספר לילדיכם איך אתם מכבדים 
את הוריכם או כיצד כיבדתם 
אותם, ולהיזכר יחד בדרכים 

שבהן ילדיכם מכבדים אתכם. 
יחד אפשר לחשוב 

על בן משפחה 
מבוגר ולכבד 
אותו - בפרח, 

בחיבוק, אולי בשיחת 
טלפון מפתיעה?

תוכלו לשחק במשחק "מה המתנה?"
כל משתתף בוחר צעצוע או חפץ קטן ומכניס אותו 
לקופסה. המשתתפים האחרים מנסים לגלות מהו 

החפץ בעזרת שאלות ורמזים. למשל, האם המתנה 
היא חיה? האם היא משהו טעים? האם המתנה 
עשויה מעץ? האם הצלחתם 

לנחש מהן המתנות שהוחבאו 
בקופסאות?

אפשר לבחור בובות ולהמחיז 
את הסיפור. תוכלו לדמיין יחד 

מה יעשו הבובות עם אימן בסוף 
ההצגה.

כדאי לעצור את הקריאה בעמוד שבו 
תני מכריז שגם הוא זקוק לקופסת מתנה 

ולשאול: איזו מתנה, לדעתכם, ייתן תני 
לאימא? איזו מתנה היו רוצים ילדיכם 

להכין לכם?

כדאי לשבת קרוב זה לזה ולעיין בספר. 
תוכלו לעקוב אחר הבעות הפנים 
של תני ולשאול את ילדיכם: מה, 

לדעתכם, הרגיש תני כשאחותו 
בחרה לתת לאימא פרח במתנה? 

ַמָּתנָה לְִאָּמא




