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הצעות לפעילות בגן — גני טרום חובה

מי רוצה לשמוע סיפור? 

כמו שולמית, גיבורת הספר, ילדים רבים מבקשים שיקראו להם ספר. ֵאילו ספרים אהובים במיוחד על 
ילדי הגן שלך? איך נראית פינת הספר בגן, וֵאילו ספרים זמינים לילדים לקריאה עצמאית? האם את 
נוהגת לשתף את הילדים בסיפורים אישיים? כיצד את מזמינה ומעודדת את הילדים לספר סיפורים, 

דמיוניים או מציאותיים? 

סיפורים מאפשרים היכרות עם זמן או מקום אחרים, עם דרך חשיבה אחרת או עם חוויה של אדם 
שולמית  של  הפנימית  לחוויה  הצצה  ומאפשר  למציאות  דמיון  בין  במפגש  עוסק  לבדה  ילדה  אחר. 

באמצעות הסיפור שלה.  

קריאה נעימה!

המשך בעמוד הבא

ילדה לבדה
כתבה ואיירה: אורה אייל

קוראים ומשוחחים

בטרם קריאת הספר כדאי לחלק לילדים את העותקים שלהם ולאפשר להם לדפדף ולעיין בהם 	 
לבד. הילדים יכולים לספר את הסיפור במילים שלהם על פי רצף האיורים.

אפשר לשאול את הילדים איזה סיפור, לדעתם, שולמית מבקשת לשמוע, ומה הם הספרים שבני 	 
המשפחה מחזיקים בעמוד האחרון של הספר.

מה 	  על  הילדים  עם  לשוחח  אפשר  "יחד".  ושל  "לבד"  של  החוויות  על  סיפור  הוא  לבדה  ילדה 
שאוהבים לעשות לבד ועל מה שמתאים לבילוי משותף. תוכלו לחפש ספרים נוספים בנושא זה, 

למשל "לבד על המרבד", "צפוף בבית" ועוד.

הצעות לפעילות בגן

או 	  המחשבה  את  שומרים  איך  להמתין?  הצורך  עם  מתמודדים  אנחנו  איך  חול:  שעון  מכינים 
את הבקשה למועד מאוחר יותר? כדאי לבקש מהילדים לספר על מצבים כאלו ולשוחח על מה 

שאפשר לעשות בזמן שממתינים לזמן הנכון. 

אפשר להכין עם הילדים שעוני חול כדי לסייע להם בהמתנות השונות בבית או בגן )ראו הוראות 
בעמוד הבא(: 
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החומרים:
2 בקבוקים קטנים ריקים שווים בגודלם

חול דק מסונן
פקק מנוקב מאחד הבקבוקים

נייר דבק

אופן ההכנה: 
ממלאים בקבוק אחד בחול עד האמצע וסוגרים אותו בפקק המנוקב. הופכים את הבקבוק הריק 

ומצמידים אותו לבקבוק עם החול. מחברים את שני הבקבוקים היטב בעזרת נייר דבק חזק.

זהו, שעון החול מוכן! כמה זמן לוקח לחול להישפך מבקבוק לבקבוק?

תוכלי להמציא עם ילדי הגן סיפור בהמשכים. אפשר לפתוח את הסיפור במשפט "לפני הרבה 	 
שנים במקום רחוק..." כל ילד שירצה להמשיך את הסיפור יוסיף דמויות ועלילה עד לגמר הסיפור. 
אפשר גם לצייר או לצלם את הסיפור ולהפוך אותו לספרון. תבניות מעוצבות להכנת ספרונים 

ניתן להוריד מהאתר של ספריית פיג'מה כאן. 

האם יש ספרים שאהובים במיוחד על ילדי הגן? ניתן לערוך בגן "בחירות" של הספר אהוב של 	 
ספריית פיג'מה. לשם כך הזמיני כל ילד להביא מהבית את הספר האהוב עליו. 

אפשר להזמין את ההורים למפגש משפחות סביב ספרים וסיפורים. יחד תוכלו לקרוא ולהמחיז 	 
מרהיבות  מּכרזות  להתרשם  תוכלו  עם מכללת שנקר  מיזם משותף  ספרים אהובים. בהשראת 
תוכלו  כאן  משותפת.  שבקריאה  ההנאה  את  החוגגות  משלכם  כרזות  ולהכין  הקריאה  בנושא 

לראות דוגמאות לכרזות שהכינו ילדי הגנים והמשפחות. 

זמינו את המשפחות לסרוק את ה-QR קוד ולצפות בסרטון המצורף לספר. 	  ומה בגב הספר? הַ
הסרטון מזמין אתכן, את הילדים ואת ההורים לנהל שיחה בנושא. 

אורה איל )2011-1946( 

אורה איל כתבה ואיירה יותר מ-70 ספרי ילדים. היא איירה ספרים רבים מאת מיטב סופרי הילדים 
ו"הבית של יעל"(, דויד גרוסמן  הישראלים, ובהם מרים רות )"מעשה בחמישה בלונים", "תירס חם" 
)סדרת סיפורי "איתמר"( ורונית חכם )"חמש מכשפות הלכו לטייל"(. עם הספרים שאורה איל עצמה 
כתבה ואיירה נמנים "בוקר בהיר אחד", "אוגּבו", "המלחמה האדירה" ועוד. סגנון האיור שלה פשוט וקל 
לזיהוי, וספריה האהובים שימחו וממשיכים לשמח אלפי ילדים בישראל. אורה איל זכתה בפרסים 

רבים, ובהם עיטור כריסטיאן אנדרסן לספרות ילדים ונוער ופרס בן-יצחק.  

לערוך 	  אפשר  איירה.  או  שכתבה  נוספים  וספרים  איל  אורה  היוצרת  את  לילדים  להכיר  כדאי 
תערוכה של ספרים שלה ולבקש מהילדים לחפש ספרים שלה בספרייה הביתית ולהביא אותם 

לגן. רצוי לבקש מהילדים לספר את הספרים המוּכרים שהם מביאים מהבית. 

אנו מאחלים לכן קריאה מהנה ופעילות נעימה!
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