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הצעות לפעילות בגן — גני טרום חובה
שָנ ִים שלו? למסדרון ואולי
לאן ישליך איתמר את הצעצועים השבורים והמשחקים הַי ְ ׁ
למסדרון שלו? לחדר המדרגות או לחדר המדרגות שלו?
בחיי הגן מתנסים הילדות והילדים בהרחבת גבולות האכפתיות והאחריות לחברה ולסביבה:
סידור הגן ,דאגה לגינת הירק ,או הכנת מאכלים מפתחים עצמאות ומעורבות בחברה.

ב ִים( ’'...בבלי ,בבא קמא דף נ' ע''ב)
ה ַר ּ
מ ְרשׁו ּתוֹ ל ָ ָרשׁו ּת ָ
אדָם ֵ
‘’אַל יִסְק ֹל ָ
על־פי התלמוד הבבלי אין להשליך אבנים משטח פרטי לשטח ציבורי מכיוון שגם המרחב
הציבורי הוא ''שלנו'' .המחברת רינת פרימו מוליכה אותנו ואת איתמר בהדרגה ובחיוך
מהחדר ''שלנו'' אל הרחוב ''שלנו’’.

לקריאה ולשיחה בגן
•חזרה — בסיפור מופיעה שוב ושוב רשימת הצעצועים של איתמר .בזמן קריאות חוזרות
של הסיפור תוכלו לשחק במשחק הזיכרון :כמה מרשימת הצעצועים הילדים זוכרים? את
כולה? חלק ממנה? האם החריזה עוזרת לזכור?
•מה שלי? מה שלנו? — אבא של איתמר אומר לו שגם המסדרון ,חדר המדרגות ואפילו
הרחוב הם שלו ,של איתמר .האם הילדים מסכימים איתו? האם המדרגות בדרך אל הגן
שלהם? האם הרחוב?
שנ ִים — האם אתם אוהבים צעצועים ומשחקים ישנים? מדוע? מדוע לדעתכם
•צעצועים י ְ ָׁ
התחרט איתמר על שזרק את הדובי ואת החתול?
•מה חושבים הצעצועים? — אפשר להתמקד בחתול או בדובי ולבקש מהילדים והילדות
לספר את הסיפור מנקודת המבט של הצעצוע.

המשך בעמוד הבא
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הגן ,הרחוב וצעצועים ישנים — הצעות לפעילות
•הגן שלנו — נביט על מרחבי הגן ונאסוף עם הילדים הצעות לשיפור המרחב בפינות
השונות .אפשר להכריז על מבצע "החוצה" ולהוציא לפועל את ההצעות לסדר.
•הרחוב שלנו — תוכלו להכריז על הקמת סיירת מובחרת .בעזרת שקיות אשפה ,עיניים
טובות ורצון לשפר תוכלו לצאת מגבולות הגן ולהפוך גם את הסביבה שלו לנקייה
ומשופרת .מצאתם ליקויים? תוכלו לבקש מילדי וילדות הגן הצעות כיצד ניתן לפתור
אותם.
•מיחזור — זו הזדמנות להכיר את המחזוריות .הציעו לילדי הגן להביא מהבית פסולת
למחזור  -חלק ממנה מיינו יחד והשליכו אל המיחוזריות ובחלק האחר ניתן להכין יצירות
ממוחזרות .שפע רעיונות קיים במרשתת.
•אמנת אחריות – אפשר לנסח עם הילדות והילדים אמנת אחריות על הנעשה בגן ובבית:
מה נעשה למראה מעיל שנפל מהמתלה? כאשר מים זורמים מברז פתוח?

סדנת שיקום לצעצועים ושוק קח-תן — הצעות שיתוף משפחות
•סדנת שיקום לצעצועים – נבקש מהמשפחות להביא צעצועים ומשחקים שזקוקים
לשיפוץ .נערוך סדנת שיקום בשיתוף הורים ,ונשפץ ,נרכיב וניצור צעצועים חדשים.
•שוק קח-תן – ניתן לארגן שוק בו משפחות מביאות צעצועים ישנים ומחליפות ביניהם
משחקים וצעצועים .ביניהם הצעצועים שעברו שיקום בסדנה שיצרנו.
•פגישה עם הסופרת – ומה בגב הספר? הַזמינו את המשפחות לפגוש את הסופרת
האהובה רינת פרימו .לצפייה בסרטון לחצו על קוד ה QR-המופיע בגב הספר.

השראה — אדם שסיקל מרשותו לרשות הרבים
"החוצה" נכתב בהשראת סיפור תלמודי על אדם שסיקל מרשותו לרשות הרבים:
מעשה באדם אחד שהיה מסקל מרשותו לרשות הרבים ,ומצאו חסיד אחד .אמר לו [החסיד]:
"ריקא [אדם ריק] ,מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלך?"
לגלג עליו [האדם שסקל אבנים לגלג על החסיד]  .לימים נצטרך [האדם שסיקל] למכור שדהו,
והיה מהלך באותו אתר רשות הרבים ונכשל באותן אבנים.
אמר" :יפה אמר לי אותו חסיד מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שהיא שלך".
(בבלי ,בבא קמא ,דף נ' ,ע''ב).

אנו מאחלים לכן קריאה מהנה ופעילות נעימה!
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