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הצעות לפעילות בגן — גני טרום חובה

חבר מהגן לקח את כל הצבעים ולא השאיר אפילו אחד. זה מכעיס, זה מרתיח, אבל... 
אולי, בכלל, למשל הוא עוזר לגננת לסדר שולחן ציור? לא פעם אנו, המבוגרים, ממהרים 
 לשפוט את הזולת, וכמונו גם הילדות והילדים הנוטים להביע דעות נחרצות על חבריהם. 
בכל רגע בגן מתרחשות סיטואציות שאפשר לפרש בדרכים שונות.  הסיפור "אולי, בכלל, 
למשל" מציע לנו לא למהר ולשפוט אחרים לשלילה, אלא להביט בעולם בעין טובה ובלב 

פתוח, ללמד זכות ולמצוא את הטוב.

''הֱוֵי ָדן ֶאת כָּל הָָאָדם לְכַף זְכוּת'' )משנה, פרקי אבות א, ו(

הביטוי "כַּף זְכוּת" יוצר דימוי של כפות מאזניים לשקילה, שבהן אנו "שוקלים" את מעשי 
חברנו ושופטים אותם. המאזניים הן סמל לשפיטה, והביטוי מציע לנו "לשקול" אחרים 
לחיוב ולנסות לשפוט כל אדם לכף זכות, שכן כאשר נוהגים כך, הלב נפתח, ואפשרויות 

חיוביות נפתחות בפנינו. 

המשך בעמוד הבא

אולי, בכלל, למשל
כתב: טוביה דיקמן 

אייר: מנחם הלברשטט
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הצעות לשיחה בגן

מתבוננים פנימה — איזו התנהגות מרגיזה אתכם, ומה יכול להרגיע אתכם?	 

לשפוט ל"כַּף זְכוּת" — אפשר להפגיש את הילדים עם מצבים שונים מהספר או מחיי 	 
הגן ולדון איתם במה יחשבו עליהם וכיצד יפרשו אותם.

הצעות לפעילות בגן

משקפיים ורודים ומשקפיים שחורים — ניתן להכין מגלילי נייר משקפיים ורודים 	 
רואים  מה  שלה.  שלילי  לשיפוט  כהים  ומשקפיים  המציאות  של  חיובית  לראייה 
הדברים  אותם  כיצד  לוורודים,  אותם  מחליפים  ואם  הכהים?  המשקפיים  באמצעות 

נראים? 

להביט בעין טובה — כדאי להציג בפני הילדים תצלומים המתארים אירועים שונים 	 
שניתן לפרש ולשפוט בדרכים שונות, למשל: ילד שופך כוס מים או ילד מעיף כרית 

באוויר. בקשו מילדות וילדי הגן לתאר את המתרחש בתצלום בעין טובה. 

הביטויים 	  מזמן העשרה של השפה העברית באמצעות  ושפה — הסיפור  אוריינות  
"רגז",  "רטן",  כמו:  במשמעותן,  קרובות  מילים  בסיפור  טובה".  ו"עין  זכות"  לכף  "לדון 
"כעס" ו"התרתח". ניתן להתעכב עליהן ועל משמעותן ולערוך רשימת מילים נרדפות 

חיוביות ושליליות לרגשותיו של הברווז.   

מסיבת מיץ פטל — בהשראת הדמויות בסיפור תוכלו לעשות בגן מסיבה משמחת לכל 	 
החברים. את המסיבה יתכננו ויעשו יחד הצוות החינוכי וילדי הגן. 

שרים בעין טובה — תוכלו לשיר יחד שירים מעודדים וחיוביים לחיזוק האופטימיות 	 
והמבט הטוב על העולם, למשל: "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד" ו"אחלה 

עולם" )מאת ג'ורג' וייס ובוב ת'יל, בתרגום מאור כהן ועלי מוהר(.

סרטון ילדים מדברים על "עין טובה" - ִסרקו את הקוד בגב הספר והקשיבו להסבר 	 
החכם והמשעשע של הילדים. 

אנו מאחלים לכן קריאה מהנה ופעילות נעימה!
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