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הצעות לפעילות בגן — גני חובה
"למקום שאני אוהב ָשם רגלַי מוליכות אותי" )תלמוד בבלי, מסכת סוכה נג, ע"א(

האם יש בגן ילדים וילדות שעברו להתגורר במקום חדש?

משפחות שעלו לארץ או שבו ארצה אחרי שהות בחו"ל? 

אילו זיכרונות נושאים איתם הילדים והילדות ואילו געגועים?

"המזוודה" הוא סיפור שמזמן שיחה על זיכרונות, על מקומות ישנים וחדשים ועל חברים חדשים.

סיפור עדין ונוגע ללב על געגוע, על זָרוּת ועל שייכות, סיפור על המקום הנקרא "בית".  

מה יש במזוודה? הצעה לפעילות פתיחה

כהקדמה לקריאת הספר אפשר להביא למפגש מזוודה ובה ארבע בובות פרווה. 

הילדים יתבקשו לנחש מה יש בתוך המזוודה באמצעות שאלות "כן" או "לא".	 

לאחר שהילדים יגלו מה יש במזוודה, ישמשו הבובות להמחזת הסיפור.  	 

קוראים ומשוחחים — הצעות לשיחה בגן

להגיע למקום חדש — האם יש ילדים, ילדות, הורים או סבים וסבתות )ואולי גננות!( אשר עלו 
ארצה? או שעברו להתגורר במקום חדש? 

כדאי להזמין לגן אדם שעלה ארצה וישתף בחוויות הקליטה בארץ.	 

האם תוכלו להציע דרכים לעזור לילד/ה חדש/ה להתאקלם בגן?	 

''אני מצטער ששברנו את המנעול של מזוודה שלך, ניסינו לתקן אותה ככל יכולתנו''. 

כולנו, מבוגרים וילדים, טועים מדי פעם. כך קרה גם לחבורה שבספר, שפותחת את המזוודה 
של הזָר, מנסה לתקן את המנעול ומתנצלת. 

תוכלי לשתף את ילדי הגן בשגיאה שעשית ובדרך שבחרת לתקן אותה.  	

האם קל להודות שטעינו ולהתנצל? מדוע?  	

איך אפשר לתקן טעויות שעשינו?  	

המשך בעמוד הבא
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מדוע ולמה? — דיון והמחזה

  מדוע חשדו החיות בבעל החיים המוזר שהגיע?	 

מה דעתכם על כך שהחיות פרצו למזוודה שלו?    	

מדוע, לדעתכם, הזמין בעל החיים המוזר את החיות לשתות איתו כוס תה?    	

אפשר להזמין את הילדים להציג את המקרה המתואר בספר.  	

מסיבת תה, מזוודות וחברים — הצעות לפעילות בגן
מסיבת תה — אפשר לעצב את חלל הגן כ"בית תה" קטן, לתכנן עם הילדים את סוגי 

התה שיוגשו, לתכנן את הכיבוד ולהכין אותו. 

מומלץ לצלם את המסיבה ולצרף תצלום מעוטר לעותק האישי של הספר.

יוצרים וחברים — הצעות ליצירה

מצלמים כל ילד/ה ומדפיסים את התמונה במדפסת שחור-לבן, וצובעים.  	

כל ילד/ה מצטלמ/ת עם הכיתוב: "אני אוהב/ת את החברים והחברות שלי כי..."  	

בכל יום מקדישים זמן במפגש להצגת כמה מנימוקי הילדים והילדות.   	

אפשר להכין אלבום ֲחבֵרוּת משותף, להדפיס אותו ולחלק עותק לכל משפחה.    	

"זו המזוודה שלי"

ניתן להכין מזוודה אישית מקופסת נעליים או מתיקיית קרטון.  	

כדאי לקשט את הקופסה ולהכין ידית וסוגרים.   	

כל ילד/ה בוחר/ת להכניס למזוודה האישית מזכרות וחפצים אהובים, יצירות וכד'.   	

להצעה להכנת מזוודה היכנסו לאתר ספריית פיג'מה.   	

זיכרונות וחפצים — הצעה לפעילות משפחתית

כל משפחה תביא איתה חפץ מסורתי שעובר במשפחה מדור לדור, או חפץ ש''עלה'' עם 	 
המשפחה מארץ המוצא לישראל.

שיתוף משפחות נוספות בסיפור המשפחתי בדיון בקבוצות קטנות.	 

מזוודה משפחתית — יצירת מזוודה ובה תצלום של החפץ והסיפור המשפחתי. 	 

חדש! סרטון בגב הספר – מומלץ לסרוק את  קוד QR שבכריכה האחורית ולצפות בהצעה 	 
מחות לתמונות משפחתיות. להכנת מסגרות מׂשַ

מאחלים לכם חג משפחה שמח!
ספריית פיג'מה היא סיפור משפחתי!
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