
הורים יקרים,

לוצ’יה אוהבת לרקוד, כרמן אוהבת לנגן, ושושה - היא אוהבת לצייר. 
סיפור על הגשמת חלומות, ביטוי עצמי והכרה בכישרון המיוחד שטמון בכל אחד ואחת. 

'ִנְבָרא ָהָאָדם ְיִחיִדי' )מסכת סנהדרין ד’, ה’(

מסבירה  הִמשנה  השאיפות?  המחשבות?  שלי?  המעשים  אלה  האם  בי?  מיוחד  ומה  אני   מי 
יש  אדם  לכל  שושה,  כמו  ביכולות.  ולא  באופי  לא  במראה,  לא   - זהים  אנשים  שני  שאין 

כשרונות הטמונים רק בו ומחכים לצאת מהצל אל האור.
     

 

קריאה מהנה ופעילות נעימה! 
     

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

פעילות בחיק המשפחה

או  בגלריה  בתערוכה  ילדיכם  עם  לבקר  כדאי 
בעיניכם?  חן  מוצאים  ציורים  ֵאילו  במוזיאון. 
האם אתם וילדיכם אוהבים אותן יצירות? תוכלו 
לבחור יצירות שאהבתם וללמוד על חייהם של 

האמנים שציירו אותן. 

מנופפת  שושה  שלכם.  הצלליות  זזות  איך  גלו 
בגיר  והכבשה בעקבותיה. תוכלו לצייר  לשלום 
את הצללית של ילדיכם בחצר או על המדרכה, 
מקום.  באותו  שוב  ולעמוד  שעה  כעבור  לחזור 
כיצד הצללית זזה ומתארכת עם שקיעת השמש?

רואה  שושה  בלילה?  הצלליות  נוצרות  איך 
בצללית שלה כבשה שחורה. אפשר לכבות את 
האור בחדר, להדליק מנורה קטנה ולבדוק ֵאילו 
צלליות נוצרות על הקיר כאשר מציגים בינו לבין 

המנורה אצבעות או חפצים.

מה רואים דרך החלון? כדאי לדפדף יחד בספר 
חלון  דרך  רואים  מה  באיורים.  מקרוב  ולעיין 
החדר של שושה? מה רואים דרך חלון החדר של 

ילדיכם?

 מה החלום שלכם? שושה חולמת שהיא ציירת 
מפורסמת. תוכלו לשוחח ביניכם על הכשרונות 

והחלומות של כל אחד מבני המשפחה. 

איזה כיף לשושה בבית של סבתא! מה ילדיכם 
אוהבים לעשות עם הסבים או הדודים? אפשר 
אחד  כל  עם  הקשר  של  הייחודיות  על  לדבר 
המפגש  את  ביחד  ולתכנן  המשפחה,  מקרובי 

הבא שלכם.

לצייר  ניתן  לא  לרוב  משפחתי!  קיר  ציור   ציירו 
להצמיד  תוכלו  שושה,  שעושה  כפי  קירות,   על 
ולצייר  בריסטול  גליון  בבית  לדלת  או  לקיר 
פרטים  עוד  להוסיף  תוכלו  הזדמנות  בכל  עליו. 
לציור הגדול, ואט אט תיצרו ציור קיר מיוחד של 

המשפחה שלכם.


