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הצעות לפעילות בגן — גני חובה

גננת יקרה,

בֶת ַאִחים גַּם-יַָחד”. )תהילים קלג, א( “הִנֵּה ַמה ּטוֹב, וַּמה נָּעִים ׁשֶ

לא תמיד קל “להיכנס לנעליים של האחר”, לחשוב מה היה משמח אותו ולוותר למענו על 
דבר שחשוב לנו. קריאה ופעילות בעקבות האגדה הנודעת על שני האחים, בעיבודה של 
הסופרת כלת פרס ישראל דבורה עומר, יכולות לסייע בטיפוח יכולות חברתיות וביטויי 

אמפתיה בקרב הילדים ולקדם אקלים של אחווה ועזרה הדדית בגן.

האם הסיפור מוכר לכם?

נוסחים כתובים שונים של אגדה זו מופיעים במקורות יהודיים וערביים החל בראשית 
ניסים”, שיצא לאור  בספר “מעשה  נמצא  שבהם  הראשונים  אחד  ה-19.  המאה 
ובלדינו.  בעברית  האגדה  לספר את  נהגו  ומרוקו  עיראק  יהודי   .1890 בבגדד בשנת 
ירושלים  של  לבחירתה  הסיבות  על  רבים  ולסיפורים  למסורות  מצטרפת  האגדה 
ולבחירת המקום שבו יוקם בית המקדש, ומבטאת את השאיפה שהעיר והמקדש יהיו 

מקום של שלום, של אחדות ושל אהבת אחים. 

המשך בעמוד הבא

שני אחים
עיבדה: דבורה עומר 

אייר: יעל אלברט
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רעיונות לפעילות בגן

עם 	  רבים  לחיבורים  הזדמנות  זו  השבועות.  לחג  פסח  שבין  בימים  לגנים  מחולק  הספר 
נושאים שנלמדים בימים אלה, למשל: עבודת אדמה, גידול חיטה ותהליך הכנת לחם, בית 

המקדש, עלייה לרגל, ירושלים ועוד.  

ֵאילו 	  יחד.  עושים  שהאחים  מה  כל  את  ולחפש  בספר  לדפדף  מהילדים  לבקש  אפשר 
של  ותצלומים  ציורים  תערוכת  לערוך  תוכלי  בגן?  עושים  הילדים  משותפות  פעילויות 
עשייה יחד בבית ובגן. ניתן לשתף את ההורים בפעילות ולבקש מהילדים להביא דוגמאות 

לשיתוף פעולה ולוויתור בחיק המשפחה.

מכירים 	  הילדים  האם  החקלאי.  עבודת  את  המתארים  רבים  פעלים  יש  העברית  בשפה 
אותם ואת משמעותם? אפשר להתבונן באיורים של עבודת השדה ולהמחיש את הפעולות 

השונות בתנועות.

ולכן כל אחד 	  כי לא תמיד חלוקה שווה היא החלוקה הצודקת,  האחים בסיפור מבינים 
מבקש לוותר למען אחיו. מושגים של צדק והוגנות מעסיקים ילדים רבים. אפשר להיעזר 
בסיפור ולהוסיף דוגמאות מחיי הגן כדי להדגים כיצד חלוקת “שווה בשווה” אינה תמיד 
החלוקה הצודקת. רצוי לשוחח על הצרכים השונים של ילדי הגן ולוודא שכל אחד מקבל 
את מה שהוא צריך, גם אם מה שהוא מקבל לא בדיוק כמו מה שילדים אחרים מקבלים. 

אפשר להכין תחפושות ואביזרים ולהמחיז את הסיפור. ניתן להזמין את ההורים למפגש 	 
יחד מאפים  יכינו  יעלו את ההצגה,  ובכפוף להנחיות( שבו הילדים  ניתן  )באם  משפחות 

ולחמים ויחגגו את אחוות האחים השוררת בקהילת הגן שלכם.

“לכל אחד יש עיר ושמה ירושלים” )נתן יונתן(: האגדה מספרת כי בית המקדש בירושלים 	 
נבנה במקום המפגש של שני האחים. בעקבות הקריאה אפשר לחפש תמונות של ירושלים 

ולשיר יחד משירי ירושלים. 

ומה בגב הספר? סרקו את קוד ה-QR ותגיעו לשיטה מנצחת, פשוטה וחכמה, איך אפשר 	 
ההורים  את  שתפו  האחים.  שני  של  מזה  פחות  נדיב  רוח  במצב  כשנמצאים  גם  לחלוק 

והילדים בסרטון, צפייה מהנה!

אנו מאחלים לכן קריאה מהנה ופעילות נעימה!
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