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הצעות לפעילות בגן — גני טרום חובה

“אז נכון שהכול בדמיון?” 

– הדמיון והמציאות מעורבבים בעולמם של ילדים וילדות. האבא בסיפור מתמודד עם 
הבקשה לסיפור לפני השינה בדרך מקורית, דרך הדמיון וההומור. 

“ּכְַדאי לְַחלֹם וּלְַקוּוֹת, נַּסוּ ַרק ּפַעַם, ּכְַדאי לִצְחֹק, ּכְַדאי לְִחיוֹת, ּכְַדאי לֱֶאהֹב”.

)לאה נאור, "חיוכים"(

“עוד סיפור אחרון” לקוח מעולמם של ילדות וילדי הגן ומתאר רגע מוּּכָר שבו רצון הילד 
ורצון ההורה מתנגשים. הספר מציע להוסיף חיוך, שעשוע ודמיון לחיי צעירים ומבוגרים 

כאחד. 

המשך בעמוד הבא

עוד סיפור אחרון
כתב: עילם בן דרור 

אייר: שחר קובר
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הצעות לשיחה בגן
“אין בזה שום היגיון, מי חושב על כזה רעיון?” – מהו סיפור הגיוני בעיניהם של הילדים? 	 

מעדיפים 	  אתם  האם  דמיוניים?  סיפורים  או  הגיוניים  סיפורים  אוהבים  הילדים  האם 
סיפורים ִמּסְָפִרים או סיפורים מהדמיון?

מביטים סביב ומספרים סיפור מהדמיון: מה קורה בחצר ובגן לאחר שהגן נסגר? מה עושים 	 
הצעצועים והמשחקים? מה מתרחש בחצר? האם מגיעים לגן מבקרים מפתיעים? 

הצעות לפעילות בגן
מלא 	  כולו  הדף  וכך  צבעונית  טקסטורה  על  מצוירים  בספר  האיורים   – צבעוניות  חיות 

ולקשט  בצבעים  אותה  לצייר  אהובה,  חיה  לבחור  והילדות  מהילדים  לבקש  ניתן  בצבע. 
אותה בחומרי יצירה צבעוניים ועזים בהשראת האיורים שבספר. אפשר להתנסות בציור 

באמצעות נקודות בדומה לאופן שבו נוצרו צבעים באיורי הספר. 

חיות מוזיקליות – ניתן להשמיע בגן את היצירה ‘’קרנבל החיות” מאת סן ֵסנְס, המתארת 	 
שונים  חיים  בעלי  של  שמות  בקול  לציין  תוכלו  ההאזנה  במהלך  חיים.  בעלי  של  מחול 

ולבקש מילדות וילדי הגן להמחיז אותם בתנועה. 

משפחה של קוראים – כמה נעים להקשיב לסיפור שאימא או אבא מקריאים. ַהזמינו את 	 
ההורים להצטלם עם ילדיהם בשעת הקראת סיפור ולהציג בגן תערוכת תמונות משפחתיות 

עם המלצה של המשפחות על סיפור אהוב במיוחד.

מגלגלים סיפור ביחד!
קוביית משחק יכולה להיות התחלה של סיפור משותף! הָכינו קובייה בעזרת שבלונה מוכנה. 
הַתחילו סיפור במילים: “הָיֹה הָיָה פעם”. בכל תור גלגלו את הקובייה והמשיכו את הסיפור, תוך 

שאתם משלבים בסיפורכם את התמונה שהקובייה מראה.

	  להורדת שבלונה ריקה לאיור עצמי 	  להורדת שבלונה מאויירת 

את  צַפו  הספרים:  בארגז  להשתמש  תוכלו  סיפור?  למפגש  גדולה  קובייה  להכין  רוצים 
יְּגָרוּ את הילדים להיות חלק פעיל בסיפור  פאותיו בדפים לבנים וציירו עליהם חפצים שונים ׁשֶ

המשותף.  

ומה בגב הספר? סרטון קצר להמחשת השימוש בקוביית הסיפור, שתפו את ההורים! 

"עוד סיפור אחרון" הוא הספר האחרון שספריית פיג'מה מעניקה בשנה זו.
אנחנו מקווים שנהניתם מהספרים ומאחלים לכם קיץ נעים וגדוש בחוויות ובקריאת ספרים!
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