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לקרוא יחד – ל ח ו ו ת י ח ד

הורים יקרים,

שיחה – שמות וסיפורים

סופר הילדים נבו זיו מביא את סיפורו של אריה בן נעים ,ילד שלא אוהב את
השם שלו .למזלו של אריה ,ולמזלם של הקוראים ,סבא אריה פותח לו שער
אל הדורות שקדמו לו .כך אריה הילד מגלה כי הוא שייך למשפחה שיש לה
סיפור ,וכי הוא עצמו פרק צעיר ורענן בסיפור משפחתי ארוך.
הספר מציע לקוראים לצאת ולהכיר את הסיפור המשפחתי שלהם :כל
אדם הוא סיפור ולכל משפחה סיפור משלה :סיפור שיכולים להופיע בו הוד
וגבורה ,שלומיאליות וקושי ,צחוק ונחמה; סיפור שיכול להעניק תחושת
שייכות ,עידוד ומשמעות לצעירות ולצעירי המשפחה .כל זאת אם רק נדע
לפנות לדורות הקודמים ולשאול ,כפי שמציע לנו הפסוק העתיק:

מי אוהב את השם שלו? מה הסיפור מאחורי השמות של
בני המשפחה? האם יש עוד בני משפחה עם שמות זהים?
או מוזרים? האם אתם קרויים על שם מישהו? אפשר לצאת
לתחקיר בין בני המשפחה המורחבת ,מי יודע אילו סיפורים
חדשים יתגלו...

ֹאמרּו לָ ְך
זְ כֹר יְ מֹות עֹולָ ם ּבִ ינּו ְׁשנֹות ּדֹר וָ דֹרְׁ ,שאַל ָאבִ יָך וְ יַּגֵ ְדָך זְ ֵקנֶ יָך וְ י ְ
[דברים ,פרק ל"ב ,פסוק ז']

אילו זיכרונות זוכרים סבא או סבתא מדורות קודמים? ואילו סיפורים
משפחתיים יכולים לספר הורים לילדים ולילדות שלהם? זוהי שאלה עתיקה
וגם חדשה; הסיפורים המשפחתיים מחכים בכל בית ובכל משפחה.
Копию этих страниц на русском языке можно найти
в русской части нашего сайта www.pjisrael.org.

מתבוננים – איפה אריה?
האיורים של המאייר שחר קובר מזמינים אותנו לעקוב אחרי
אריה ולהיכנס יחד איתו לסיפור המשפחתי שלו :האם תוכלו
למצוא את אריה לאורך דפי “ספר האריות”?
תוכלו להציץ בתמונות משפחתיות של אירועים שקרו “פעם”:
לשמוע היכן ומתי קרו האירועים שבתצלומים ולבחור תצלום
אחד שאליו תרצו להיכנס.

יצירה – ספר משפחתי
אתם מוזמנים ליצור אלבום שיספר את הסיפור שלכם
ושל הילדים והילדות שלכם .הצטיידו במחברת ריקה וצאו
לאסוף סיפורים מקרובי משפחה .רשמו זיכרונות שלהם
מהתינוקות שהייתם ,מילים משונות שאמרתם או התנהגות
מיוחדת שלכם .כדאי להוסיף תצלומים ומזכרות ישנות.

משחק – מסלול שמות
כמה שמות תוכלו לשלוף בזמן הליכה במסלול? הכינו
מסלול הליכה :זה יכול להיות קו ישר ,מסלול מפותל
ֵמ ֶח ֶבל ,או מסלול שיש בו שרפרף ,כרית ,מקל של מטאטא
ועוד .ועכשיו :יוצאים לדרך! כל אחת ואחד צועדים בתורם
במסלול ובאותו הזמן מציינים כמה שיותר שמות .אפשר
שמות של קרובי משפחה ,שמות שמתחילים באות ד’ או
שמות של דמויות מספרים.
→  סרקו את הקוד וצפו בסרטון
שהכנו במיוחד עבורכם
  Ρהצעות ליצירה בפינטרסט
של ספריית פיג’מה

